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صوراالحياةمنيقبسىقدفهو.وحقيقةقعا1وللتجربةادبيباثراعجابهأسبابتجايلفيغالباأحدنايسحار

ذل!كيد-لىثم،احياءغيرأشخاصايتخيلاوجاصدةيجدلاز-م،ور،تعةولذةروحيةبننتعوةلهفيشعريقرأه

صؤلاءالابطالويعيحثر،والشعوريالنفم!يمختبرهالىكلهألاثرهذأان":بقولهالاعجابهذ(لسبابيجملانالا

ويرتعشواينتففواحتىطويلأيلبثوتفلا،وقلجهذهنهفي".بالحياةينبض

ألاحياءعيشةمنتختلفلاسويةعيشةعيشواولالحياة
بانهاقصيدةاوروايةاوقصةنصفحينانناوالحق

صارحونا!الروائيينكلنفيرينانحتى.الحقيقيينينبعيالتيالكبرىالميزةالىنش!يرفانما،بالحياةتنبض

خلقاخاقوهمالذينابطالهممنعددأبانمذكراتهمفييعبرأنألادبمن.طلباننا،ادبياثرأيفيتتوفرأن

كثشجرةموأقففيمحليهمتمردواقدرواياتهموولىفيوركثمفويتعمقهماخل!ان،نعينتهاالتيالحياةعنلنا

لهم،رسموهالذيالخطعنوخرجوا،الروأيةموأقفن5ومن.واستمتاعابهاوعيالنزداد،وخباياهلاسرارهالنما

.وهكذا.الشخصيس!)وكهمويساكوأالذاتيةحى-،تهمليمحيوأنفوسشافىيحركلاالذيالكتابنطرحنرلنماهذااجل

توحيوكما،همكمايق-لوهمانعلىخالقيهمالالطال...
إس.مبالعمىولتهم"،والتكلفبالبلادهونصفه،الحياداوتار

وايدليل.يرسموهمانيريدونىنواكممالا،ألحتاذأا!عرب-فهذأنقرانالانسعتطيعلاولهذأ.والج!ود

.؟ألالطللصؤلاءحيودةعلىهذامننصع.....لا.
".حماالحيادهوالماله.للاديبالبيلى

فلش!إلحمامنللاداقعقةلاب!أتالولفيأحتمالعنص!الوالثاعني،انهوهناجهـ-حيحتوي،بساطتهعلى،يفالتعرهذاانوالواقع

ع!حر!.والحياةالادببينالقائمةالعلاقاتتكوسنألتيالعناكحر

.للادبصادذلتصلححقاالبشريةالتجربةتقعانالضروري.البشريةالتجربةهيالعناصرهذهأهمانفير.ربولا

الئينفكالاوهذأ.الوقوعمحتملةتكونانيكفيوانما*لعكسىانمنبدفلا،بالحياةنابضاالادبيكونفلكي

احتمللفليس،ذاتهاالحياةصن!ستمداا!دثأيكونرمانيها11بالانشزقيالتجاربمنمجموعةاوتررة

!طلأاحدثلواقعنقايداالا،ا!افظر"في،الوقوع.البنتر!نيعاتممناس،ةفيأو،حياففيالاديب

رحسب.يحدثانبدلابواقعارهاصااو،الا!قفياكجربةغنىألادبىالكضجضورأتانهـ"ن.إهـيهوهذا

لانسمانواحداحدثايعرفاناحياناإفقىأالروائنا!ا!كانواا)زرينهمأنماأبدأعاألادباءأكثروان،البنتريعه

كاصلةروايةخطو!الحدثهذامنيستمدحتىيسعرفهنش!دأنوبوسعا.للعيشوتجربةللحياةمعاناة

انتهاءاوالحدثهذامنابتداءكله،لىلوكهفينسانالالهذا.وكامووسارترأيوهمنغوبفولكنرهنما

عنادبه،ي!نشىءحين،الكاتبيخرجالاالامرفيالمهمر".

أدبهمستمدايظل4أ)حالهذهفيوهو.الاحتم،لحدودعاشأذاالاالابداعيبلغلاالاديبانيعمىلاذلكانبيد



ذتأخانغيرمسن،أقعا)وربىت!-وتفرهـفيالتيألوأقعيةالتجربةءنعنهـه-جمل4المتالشجربةتخشإفولا،الحياةمن

تر،بوالازألاختياريتطلبالذيالفن،ألاعتبارليعينالمن.حقاالمعاشة

ير.والتسو

الادتؤ-4علأء-صهس،هـ-،لىؤالاالاريطرحماوهذا

اثارهمنص،اثراانكاتبعلىناقدياخذأنويحدثلي-ت--!بمحشىواقع3أيحورانألاديبيكفيهل:بالواقع

سيفرمأنهالكاتبهذأيظنثم.واؤعيغيراو!حسضئنعد-الادبلإص--لى.اخرىوبعبارذ؟قي!ةذلادبا

ذلكفيصورهمابانو؟إحججالادلةلهقهدماذاندقده؟الوأقع

لامثلا"ابطالوان،الحياةفيفعلاوقعانما،الكتاب

يشسمهدواانالحاجةعندسعسوبو،يرزؤوناحطسءربنالونارز!-يسشسوأذأ.الحشسةهوليسرقعالوااناحفيفةا

مقن!ة،غيرالحجةهسذهانزعتقدوزحسن.يةالروأبصدق،بر،لواقعق"ز!رسانفضنرفشيرن،ل-ياة1باز"الادبتعريف

نفمادةيكونانكلمهيحماحلاالح!جماذفييحدثمالانمج!وعةذالءبان.الواقعمنواء!قاشحعلإلحياةلان

يكونلانيطسحقد،الحياةفيلحدثلاماأنكما،وإدب.والخياليوحيلر1وا)-فسيوقجمها،البحتالماديؤجمهاعباصر

!-و-رماربمونانجميعاألاهـررنفيالمهم،وادبفنمادة.هوكمى،وتصويرهالواقعبنقليكتفيمن،اديبوليسشس

طاقسةثنايىهفييحملوان،ومغزىدلااةذاويوصفالادإباط.ص-فياونأقلااورأولةكانذلكفعلأنانه

فنية،رعضحةنسس"فىوتبسثالكاتبضءيرتهـزايحائية،!للأدبم!ادةإء-!ح8-طالواقعمنيختارالذيفهو

يعشسسهلمعذبخياليحسلميبلغوقد.جمالياوحسا.فناي!كون"لانيصلحما

سس-الحىلهذاأثارهاشديكونان4ذهشفيالاللكاتب

سحسلتالاخقيقيةوأقعةمنالفنيةالرعننسحةوتلكالجماليلالإحس-،ةوتحاوزا،الواقعفيتحويرايتطلبوالفن

يختارالذيألادرببراعةكانتهناومن.احومى"االاحدأثالحجاةهـنحياةاكشر!فماالى.وأنمامثاليهوماالى

ويسؤثريوحيهـ،"ابطالهيسعيشسهاالتيقا"عوالوالاحداثصنرحشسهلل!ألادبلان،شيءكلتحضولالتيالحياة،نغسها

الخيالألىيعمدثم،البليدالجاصدمنهاويستبعد،ويهزالمذاهـباهـىتوجهاتيأخذالماكانتهنان7.شيءكل

،(،!عيم8هحح.

حديتناصالرحديئاصدر

لماطااوءلأ!حو.اءةأةواحىلاكلولمةصماس!

الجغرافيةفيمصورةحديرضةسأ5لمة
الثانويالتعليملمرحلة

معدةوهي،أجزاءاربعةفيالسلسلةهذهتقعالمربينمنج!اعةنليف

ألعالموسائرلبنانفيالثازويةالصفوففيللتدريسدس

العرجمما.

نص-ماكأوذألاربعةباجزائهالكنسبوهذأ

الازكلبزيالجضرافيوضعهالذي"العالم"!لفابالصفوفؤئياعربيةااللغةلتعاجم!لمسل"أ(حدث

ىصؤسسعةساتذوعسإتىولتملمىلتتلرلمذبربمنأساعاصرالحنسرافيةإدتتأهـف.يةالتربوألاساليباحدثوفشسالابتدأئيةأ

اهـرةهسيوهذه.الجغرافيةتحقيقاتهمنيفد.لمأجزاءوخمسمةالاطفاللروضمةصزأينمن

العوبية،ألى"العالم"كشس،ر؟فيهابنقلالتيالاولى
توهـىوقد.ختلفة5تعديلانشفيهاجريتانبعد،الشسدرجرحسنوتمتاز،الابتداليةالضسوفلطلاب

علىبناءالفصولبعضاضافةبنفسهالؤلف.الاخراجوروعسهس،ألصورةوجمال،ألاختياروبرأعة

الكسشسب.ليىأتجماالمدرسيليفألطلجنةطلب

ارسمي.االلبنلنيالمنهاجمعصصلائما

بيلات-المدرسىالتأليفلجنة:المأشمربيروت-المدرسياالتأليمفلجنة:الناشر
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تفبهـو"قا!حعنبهاعو-ة!4جهبعوالممنه!ببسمتمد

ادبه،ذلكبعدلنافدمفاذا،احداثهاوتفاهيةأ)حياة

والواقع!بتبالخيالمنالحق!قيفيهدميزانعايشاشتى

نطرحهاو،متكاملاكلاالازرزآخذانوكفاز،،المتمورصن

:زلةفىم("ابفى"الأالاجابةيرفضالحقيقيئالاديبنرىهذااجلمن.كدلك

يفالخيالونمجبالواشعزعهجبعنيسألهصنعلى

؟!زالسئوى!دفى!أنكيكف!ىالا":"ب!ثالادس!،ئلعدىاهـؤالويرد،زأردآ

..أ،ةالمهمهوذلك؟قراتفيماالحياةبح!دقتمف-عو

6191الجديدالعاممطالعفي!صيرلمجسسعنرايضاهوهذا((الحياذوء!دق))

نابالادبصنيتطلبالذيوهو.الناجحأد!دبيإلازر

بخاص!سددوهـوالحسصاذمشكلاتيواجهحيناًلصراحةكلحاكر؟ون

يسروتالذينالمتزمتينعلىالرديآتىوهنا.وربرسمهما

رتصوبفييتجاوزهاالاينعيحدوداللادبأن

اخطرمهماتمنان.ألشائكةالمشكلاتولاسيما،ل!ت5الش

لم4ء.4رحاتفالاورأءهاتختفيالتيالالسواريقتحمانالادب

و2!اء!رص!ا-.".... مخلحاالادل!كانواذا.الاجتماعد4ألامرأضبهاولسىتر

--!!،مجتمعهمننكلاتيسعيسنانمنل!مفرفلا،ولرسالتهلفنه

يلتمسساتذلك.معنىولسر،يتعمقهماأوانيشللهاان

القادةمهمةهـنذلكان.المخارجعنفتضنوالرلوللها

ألادلىإاسنر!درأدمم!ألادس!-ورانالاديبوحسب.الاجتماعيينوالمصلحين
....ويلهمذلكبعديوحيوأن،ويرسم

االعربى.الوطن!النقدوحأالةالجما!وعلم

هـففلفم!يه!!دج!،افىب*دو!.عصره"شاهد"حقا!!ون،ذلكالادءب!فعلو(حين

،امي!ةالعاالادابمختلففيالادبىءاعظمانفيو.ربولا

واعصورهمعنالشهادةهذهاثارهمفيتبرزألذرنهبم

زئانأإ)إلاداسن((؟نئأبمممئأررودهذهأنذ)ك.العصورهذهصنعاشوهاالتياالحقبةعن

ورقع3؟لادب!ةالمفأهيمئطويرفيتماعبة2الاللحيادقيالحقباضاريخازضيحالتيهي-هادةالنت

..المعأءسالعربىإفجفيهسئوإهأ.العامرخالارفيجهةرون!ث،رك،ا!رأتصنؤترةفي

والادبيةالفلأريةالاثاريقسمانخاصةالادجم!للخاريخوتتيح

لم!يلةالوهيالشهادةتكونذلكوعلى.للمجتصعبةبالف

واورارس!ييافدكيار!.لسهمألاجتعاءجةالحياةوتطور،جهةرونالادبتطورلختبعإىالمت

العربميةالاقطارهعتلففي.اخرىجهةمن

رتبرباعمقزبررألتيهى"التمثادة"هذهوأهمية

..(لارمدنسعتكإحجزالادبأنن5-الكلكل-ة.هـذهبهبدأناالذيالت!لى.رف

.احياةا!و

ادريسسهيل
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8رلم8ء7!-!ثمهه!.---ا...!ا----..!...:-!-ا-"--/-"...ءتب-ا----.أ
...-....،ا:يم------ا-!+!.اث-ل!01-ام..1،+،.-ءج"ض!.!-؟أ-.ا،هجمبميز

و-صأك!ينئضع!ب.ث!عنهه!!لأ!مب!ثير.الاا،اجم!ب!-بخ!!ا.ئم،-"بز"/!..!ا.-أ.أث!

.-.-...!..ا؟!ش.:01ئرا-ا..+--:..--.01.!ب.؟:كحبر+01-.6.-

تمت!حقءـمننازلدائمرجاماءبينحوذبوياهاالع!بهتو(رامهممةقضهيالاهمممابقمتالمحسالإئخ!عط

الشاماةالنظرةبهااريدفاذاأحولورمفهومالقولعقيد"قاببكال!لحمليشرارءاللطيفعبدبقلم

فيصوابعلىئازككانتوالنفسوالمجتمعوالطبيعةوالحياةللكون31*،

سلورمنها(لمرادكانواذا،العربيةالقوميةعن(دعقي!صفةنفيوالعقلالثعوربينالعربيةأقومية-ا

شياسية-اجتماعيةفكرةمنبوحيالعربيوالمجننمعالعربيالمفردهدهمقالتهفيالدائمعبدالدكنوريقولهبمااحيطكي،عليكان

الظنواكبر،عقيدةمنضرباحينئذتكونالعربيةفالقومية،معينةالق!قرياغودانعليكان-والعقلالشعوربينالعربيةالقوميةعن

السبيلهو،الحشبةومضاببنهاالكلماتلبعضالدقيقالتحديدانلحظتفقد،الحانيالعاممننوارحتى"الاداب"مطالعةفي

ال!مية.المنازعاتهدهمثال1فضالىالوحيد(لملالكص"نازكالانسةبين"المصالح)موقفيقف،الدائمعبدان

الفكرة"وان"حيوجودالقومىالوجود"انلديناتقرراذاالتدقيقبعديرىهواو،خلافهماموضوعفي،النقاشرجاءوالاشناذ

الامة"وان"الفرديةالاراداتطريقعنتتكونلاضروريةالقوميةهانيك(جراءفيرغبتهكانتانادريولا،بينهما"قائماللقاء"ان

ذهنياوعملي!ربطنااواذ،الدائمعبدالدكتوراوضحكما"القوميةقبلولكن،تفكيرهوتوجيه،تفكيرهوراءتكمنالتيهي"المصالحة"

الحديثيصبح،نازكالأشمةاوضحتكما،وحياتهمالعربثوميةبينعلمىورجاء،نازلضكتبض"هـااطالعواناليخطرماهذا

ضار؟يكئلمانهذا،"الحاصلتحصيل"قبيلمنالعقيههعن.؟لسو(ء

عملي.وعيربسياقهوتقيدت،الشاعرةكلامفيالنظراعدتانتواذا

تدخلمعادلةهيولا،ميتافيزيقيةفكرةليستالقوميةبانذلكتقصص،فيالمقارنةعنصرتقمولم،ذهنكمنشيئااليهتضفلماي

منينبعشعورجوهرهافيهىوانما،العلياالرياضياتحيزفيتؤاخذانيصحنسيئاتقللمالانسةانتجداوردتهااتيالافكار

فىيصبانيملكلاثم،(لحيالوجودمن،التاريخمن،المجننمع"والحياةالعربيةالقومية"مقالهامشنهلفيتقررفهي،علعليه

الترلية:اساسيينفيسطينا!مضهانبعالتيوالحياةالتابىبختمموالمجالرإم!ةالرغبةهي،المعاصرألانسانلذهنيةالكبرىالصفة"ان

ج!ذورء.لبلعحتىوتعميقه،القومىالشعورتربية،والتواصلوهـذا".كلهاللاشياءواضحةشاملةتعريفاتعلىالحصولفي

وحامبيه.ابنلالهوتواصل،الانسانيةور--البحث"؟نتقرروهي.نقاشالاستاذيناقشهلمصحيح

عقباتتلاقيمااكثرتلاقىالراءـقدورهافىالعربيةوالقوميةالاشناذيدرسهولم،صحيحايضاوهذا"الغربمنجاءناالت!رفات

الطبيعي،مجراهافيوالسر،السليبمانطلاقهادونتحولأجتماعيةصةالعربالقوميةحولالسعائدالجوالىذلكمنوتنتقل.نقاش.

ئحوعلىقائمبينهمفيماتواصلهمولا،سليمة*حياءأدربتربيةفلابرجمةالع.فومية51))ان،مترابطمنتسلسلنحوعلىفتلاحظوتعريفها

الشعورلان،القومىالشعور"صد!)ءعلىبتوؤفكلهوالامر،مثمرولأ."لهوننطبعلهونخضعنحملهانمنلنامهربلاكياننافيارث

؟ويم،خطفيالسيرالى،الوعىالىصدقهبمنطقيؤديالصادلىب-ولالى،باريسموريسمنالقوميةالدراساتفيباحثااعرلى

الصادلى.الشعو)-م!تضياتمعءتنسجغافينحوبريموالى،والنازيةالفاشيةفلاسفةالى،موارسشارلالىبورجه

الاثطارجغرافية-منهمالقوميبنحتى-يجهئونأليومعربان،والحياةالقوميةبينيربطاناستطاع..سلاز؟رالى،ريفييراده

وءدن،يأؤءفىييبمعماشيئايعرفونالذفيهموؤليلون،العربية.الملاكلةنازلثالائسةلدىالحالهيكما

لبلدان،يلاقاليم.1وسائر..والبحرينعمانفي،وقينسالسودانفهـءالفكريالسياقنهملان،مئصفيننكوناقاردنااذالناليس

،بفر!ولايجمعنحوعلىالعومخي!،كتبلمالعهبر،والأ(رلخعنبهصادرانحسبه،يقررمماجزءفينناقشهوان،ماكاتبلدى

العناركأ4لهلعش!من-لاثىلاالعربيةوالانار..)ثيطولاالهممورشمحذفىدهقية1ألاجزأءونترك،يرضيعااولايرضيناقدمعيناتجاه

نفسهالثقافىالعربوتراث..الحامرءسضةفىالماضىتردالتم!العربيةالقومهة":مقالهفي(شالن!رجاءفعلهماهووذلك.الطلام

،معثر؟،لاحبلالهبذلتالتىةالاضالحمارةالر"!درغم،فىاللاةوجهـ-ومن"الاديربوظيفة"عنيتحدثراحاذ،"والخياليون

،1(ساكل،اهناللب!!(لعرالاؤ"صاد"..،ودعفى..مضطرلا،ثامتف!واضعا،نازكالاذسةعلىسارترافكاريطبقومضى،يةالسارترالنظر

..1،5وربحر!،التىالابرتماعيةلمجبهاالتيالمهمةتودلمو(نها"،خيالية"كانتانهاذهنهفي

اهنة-ألىصلتمامرف!ع-سةارمرالقوءمةمشهاةلىت..وهكذاالمقوميةبرلملنسبة"وببياترس"ممونانمنهاويريد،ألادباءمنسارتر

يحلهاولا،خيالةوئزعةعلميةئزعةمثةهـكلةولا،وسعورعق!،مشكلة...!العربية

اصبمإا)!ورهذافعلاوقيهـتحاوزت،(لعقمدةعدم؟و،عقبدةتمن!!واين،نازكالانسهاليهاارمحرتالتيالأساسيةالمقرراتايناما

الىألار!-انعاشى(عرالمتصلا)!ائ!العملفىكامناالمنشود(لحلالتيوهيخياليتهاهيواين،والقوميهالحياةربطهافيالصأ

وتحص.(،لبةالعيا(رأةمسننو؟اورؤء،بهـ؟ع!لكلىالعاءوتأميز،،لبةالعيواقعيته!االعربيةللقوميةتعطيالتيكئتتار؟ةهذهان..":تقرر

هـ-طتالمةطءوالث،وألاد(!ا"ضنواالعلومورعاية،الموأهصلاتوسائلتسشدهافلا"ثكلريةالحملاشتةتبقىلادونهاومن،المتمكنةوجذورها

لايسننطيعشصؤونمنرلك؟لىوما،الدوليةال!جماةعلىالعربتوقظالتيحديثهفينقالثبى(لاستأذاهملهاامورفتلك."الحياة
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الواقع،عنقيلكفيتء4،رقارنونلاواشض،عى،ت!ارنلااوضاعصو"حئ!-.!رد!اهيئة(و،به!ردهادولةاو،ؤردبهايقومات

فييخلمو/،كلأساةعئاصرعلى.بنطويلاموقففي"الأل!،ة))ويننصور(لقو"-يالشعوربتحوبليكونالعربيةالقوميةلمش!كلة1حلاندلك

الالم.علىتبعنطممااكثروتدبرتمحيصالىتحتاجحالة!ريةولسطروؤلممسفةعقبهبدةالىلا،حياةالىالصادقالعربي

يرعانس-ونعامةوالكتاب،الاديب"انهييعرضها؟لتيافىساة14())تمتءاىالنقاشرج،ءمحاءصبةكذلك!ادائمعبدالدكأورواغفل

عددضيقفيتتجلىؤاهرةمريرةازمةاعراضمنالعربيةالبلادفيوببياتريسكانتماكأالعربيلاقوميةبالنسبةنازكتصحان"دهـئما

والواقع"..ادبيةكتبمنالعربيةبإاعة،ضشرلماالمقاريءالجمهور!ه(إثهة*--اتمتنلفان".4الانكا+ز.رنررأكيةالاشللحركةبالنسبة

اوضاعالىنظرنانحنادا،المبالغةوجهورظهـر،فيهمبالغكلامهداانانوراهـالسياقاعنوقه-ور،اصح،بهالدىعجيبةسداجةالىتشير

و1العراقاوالمتحدةالعربيةالجمهودقيفيسواء،المئتجينالادباءروؤ!ظ-بينالصلة!يفاين،الانسمانجةالشخصيةلتنامبىالاجهماعي

منونالالاوانتيواعطىاشتهرادربمنفما،افريقياشمالاولث،نشخصءب"هـنهدهشخصيةتقعو\/بئ؟وبر،بري!باوظروؤطنارك

وعطائه.انناجهمع/تئالسب"االجمهورررنقدهنالك!لثم؟ذلكمنشيعاإبفسهاتريردنازكان:لهؤالومن؟تلك

--"نصيهفيالمبالنط-كأتوثرلمالذيالقضه"منالثانيالجانبامااحوالساقتهاوامراة،المت!عرإةالئاحيةمنموهوبةانسةبينصلة

هـتوىوان"الكاتبيخلقإتيا!والقاريء"انوهو،الحقيقةمنأىا،الزهـنمن"معينة"حقبةفيو(لاجنرهاعيةاهـياسيةانكلتر؟

هـصه/طكلاامرفهدا،رفيعادببنشموءيسمحلامنخفصالقرإءفيالمفروصوليسى،امنيةانها":يقالؤد!صاصاتجاهفيالعمل

ف-ييسعهمماوكل،جهودوو*نطاقءنخارجهواو،حلاالادباءءامريفيالمفروضولكن"!القددنفسفي!وىتلاقيانالامئية

قى-مكافحدحمو،سببلاالتوجيهالىا-تطاعواماهوابروجارشأنهالاتنى-،ءت!ح!ثا!تيالقوانينمنقرربايرظل1!،ماشر-(ر"ممىوأع

اتنمق،فببة،هعه،توالجإلانديةوتنسجيع،اإعاليالتعليموتعميم،الامية،يتهـمخيالعإىالئاسيحالسبوهـو،(لخجالبهين!طحفلا،بموجبها

.وشؤونقضايامنذلكالىوما،الادبيةالصحافةورعاية!الموضوعيبالفهمالتقيدنفسهالوقتفيوبطإب

والمجلاتالمقتبعلىيقبل..د!نا(لقاريءالجمهور))انواماالجاوة""!ذههي،رائعةصتةاخيراالدائمعبدا)دكتورولمقالة

اعرؤطولنئيم،صحةمنذلكفيمامدىيادرفلا"(لمثيرةالرخيصةؤىءملاتمنوالشعورالمعقلبين.بقومكلابيسانفيبهاقامالتكبرور"2(بىد

والاوروبيةالاكلريكية(لاوساطفيمئ!نشرةوالمجلاتالكتبهدهمثلانالسةدرفيلالعفمنالمزربضرورةءأىوزأكيده،القومببةاطار

منهنالقيتواذا،العربيةالبلدانفيانتشارهااضعافاضعاف.القومية

،أنهاتد)رعربدووعهمالنفس!يتتمسلعمعنىلحرلكالا،لطلانهاالرماخومالعثف!ةرهايحالعلميهاوبيلعرايبدالاذساما-2

وانهـ(،المعرقةانتشاد.ترافقوظاهرة،الحديثةالحضارةاعراضمن،منهفرغتانبعد،المقالووذاكلنذهنيةيبقيالذيالانطثاع

لظهور!اعلافةولااليهاوتنزعتألفهابيئاتفيوتنتشرتظهرانبدلاهذهغربنهوان،4الادببالحياةعن،الظاهرحسب"غريب"كا.نبهان

.والانخفاضالعلومنوحظهالادبيبالمستوىينببمفردهبعقد!!اإتيالمقارناتعن،ءبهاكبيرقسمفيناشئة

نا،الصددهداقني!انلاحظواول،الناشرينموؤفالىونعود

الفس-ربهداالادبيةحياتهمهـمهلفييعانونوالادباءالكلابجميع7

!و(بعلىوهو-يجارفإنلاإهإكالأاشرلار،والانكماشالارورارمن

اك،شرونويظل،رواجألار!ىءانهيقدركهاببنشر-انالا!هعظم

واوروبااءريك!في؟لناشرينمنانكماشااقل،ذلكمعالعربيةالبلادفيا61!-أ.6!يدأإجذالدراسيالطإبمنأشط

بواكيرفيمثلاتتناينبكجورعاناهالذيالبلاءءلىتطاعاروحسبك

مأه،بوربونوالئاتترون،الئاشرينيلاحقكانوكيف،الادبية41اعما

الناشرونورجع،الايةانقاجت،وجاهد،اصراذاحتىورلمبتر!فونه،لكمتقدم

الناتنرينوتشددالقراءقاقيمنالسباعيفاضلالاستادويخلص

عملمراسيالىاكلربياالاديباضظرارفي؟لسببكاراهذينارالى

،الاوبود!ساعربتةبثدىرفينحلموظفاص،كبوو!ظيفتةقونعسهيكممتشوقينعدنجرال!ؤطواكل!كف!ة

سفارته،دونشاعريتهتحلولم،واشنطنفيلفرنساسفيران13كلودرلى-

احصاءرحصرهاانمناكنردلكءلىوالامثلة.شاعريتهدؤنسفارتهولا

احو&(نالاطلاعسعلىنينمرمنتهالخير(لتحاقديزبكوكلعنهمكارلفاقةللعل!ه،مافييربثالاميرثلمارعؤرع

منخالصاادبهويجعل،نفسهفيكريمابذلكفيجعله،الباس

دفوعيوبرامزالقالاديبلاحترافلان،الهـلي"الاحتراف"شوالب.

وفضائل.ميزاتورئمالهالحالاتبعضفيتوازي

احددفهئم.فكرييللعفصعهانولمسمتوىمعلأدعالمح!فهذ.ةجلأينلابالعربئلمالمالمفكرينالمدرسهببةالكتبمنمجموعةا!ر

الثقافية،العلاقاتصعيدعاى،المعاصرالفكريقع1للوالصحيح

الفكربة.وا!ءكجاهاتلآاركلإؤد-أفونس!ية-عرببة
والحضارة،الغربيخدملمنتعطىانما،للادبنوبلجائزةبانذلك

لثرفيقطيسبقولم،مانوتوماس،تشرشلونستونمثل،الغربية

لانه،هـذانالهاقد،طاغوررابأدراناتالهـنديالشاعرسوىنالهاان

البنغالي!ةمنمنظوماتهنقلولانه،جهةمنالقوميةالفكرةيحاربكان
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والميادين.المحخولجميمعفيوفئاتهالشعبابناءمنانأي،الهنديالاديبوصفعنهاذ!ى،وبهذا،الانكليزيرةالى

دالىسافادور-3،نوبلجائرةمعحفيطولىيداوالمبدئيةواللغويةالسياسيةللاعض:ارات

..يجوزولا،ينالهامنادبسموعلىنهائيةشهادةاعتبارهايصحقلا

قييرسيرن!ؤ،ئدةثر31وهي،ةمفبالؤنرجالحىواتاسمةدراد!با؟نظنيوفي.لهايختارونمناختيارسلامةالىالنها؟كيالاطمئنان

الفنية،ارربرةشاب3لدىالطاءيةاك،زعةإنبيهد،إلنانتمئيبنمنك!3طرقيوفبفيهتتوؤرمالم،اليومبعديئالهالناسبويااوافريقيااوعربيا

ونصرؤ6نه،الفناننفسبيةمنالشاذةالحوانببيانفيا!غراقهيواصحابها.الصرفالفربيالروحتزضيالتيالاتحباراتوكلسلكهادبه

الفيلسوفوحضىالفنانأنوالاذهانالنفوسالىالوهمررعرىخى،جائزةيضعمنلكل!بداذ،المشروعةحقوقهمضمن،ذلكفييظلون

وتصرفاته.طباعهفيشاذمخلوق،والشاءر.ب!الافوزشروطااديهاإبينيقدمان

لسيرةعرضهفيالخطةتلدءنلسدلفاروقالحبىرتهذاينتعذو!هـعبالموهبةويضصهاالقصةالىمقالهبقيةفيالكاتبويشير

ودعاتها،،اجةالسراتمباعلهقحهسالذيا!لم!باقباورسه،ئم،داليسافادورساثرلمحيتتجلىمماأكأر،القهمةفيزشجاىلموووبة1ولعل":الشعو

.القرنهذامطغعفيإواؤعمخالفالرأيهذاانواحمسب".الش!رعداالكتابيةالفنون

يةوألقوهالعقيدة-،أ-ا،الرلسالةمنالادبيةا!نواعجميعفيتتجاىفالموهبة،-الاشياء

الى،لمسرجيمةاالى،يدةالقصالى،المقالهالى،الدراسةالى،الخطبة

رجاءمناورصةفيانتباههمحافظةعإيالاستاذإولهلمالذيالامرفبرتراندر،الؤ"-صفيالبحثالى،الروايةاىا،القصةالى،الاقصوصة

فياضطربولذلك،واضحغيولدير""جدةالعقمفهوم"انهوفمقاش41لا،حاثذررروعوتجد،فيدوف!ووانمااديبماولاقاصعايى!رسل

ومعالجته.موضوعهتئاولوافلاطون.د!،جةوانصص"!،الادر،ءاعظممعبهاكمايلتقيطلاوةالفلسفب"

ر-ينالفروقبب،نفيوفيقاإنراحسنوققكلحاؤظةعليانورأركب،الذروةتبلغموهبةعنتنبيءذلكمعومحا،رإتهاديبايكنلمنفسه

منالاولىانماقررعلىواضيف،كعقببدةوالقومية،كوجودالقومية!ن!يبمواووبتموروخطبه،ا!دبيمارس!:-)ولسفبنوالحجاج

.الافذاذنصيب

"ل!*ل!ل!-ل!**ل!ل!لدلهل!ل!*ل!ل!د!ل!د!**ل!ل!كهل!لهك!لم!ل!ك!-*ل!*-كل!*ل!لهل!لهل!*ل!لهممهل!كل!كلهل!لهل!كا*له*ل!مما؟ؤاضلنظرالؤتاناخيرارهمنيو

بركر،يعقده!التيالمقارناتانالىالسباعي

هـمصر!ا:4صفرادرىءعلمنؤرءلمتكلما":.رقول مصرطإ::!هـهـ،!!ومخإهاع-رميجميعهالعع
لمر:وهههتوترة(ص""ضعفهنيتجسدوصعته

،ي!نتحقأدبأهدا:النار.تش!فياالقمهبار

أئحر)أذ!أ:"؟ارالخود*ادررا!ماررىاكضافلا
،:5!-صذأزر!ى"لعسىأحدنظ؟الخاود
4؟العظ-6تشيرو!ماباعبعضالىالقصعة

4.شيئايقولولا،زرير.اذ!ا

بمعأره-مارتنحهلايقارراىاولاعلمه

:،هص!لىلط؟.براليأسالىاضطروالا،ط9تشببروانقجه

رولد:لمحسابكلبعدفهو،نفسهمن

لمه-؟تمقلطولا،الطبتعدمو!،طا!روعفي

؟"قتسيير!ننيببما!ىد!حئإلةونطور!نه!تالمحتصزتاربم:-الا"لا!ح-وررضولا،ر*خهليست
-ء4والروور!-ء،ومو!كوواوديسا.رالطاب!

:؟4لي*:سانض"-ءتو!،شب!لمو!مر!ىكما

جم!:ر-نضءأتالهكبالصدافةعور؟يوبين

هبم.لول!منصموو!وطبم!ثم..الخ..اغا،وتتنهيضوف!رءي

ص!ار.بر-عطوأكبقلوبيوبريى!يقارىاىعليه

بمع-:سبب-اقا!ف!ماز-حةؤالشخصية،اخرعروب

!!ملمرثلمك!،سياؤهافيالكلمةموصعرونوأعمقادق
لا.،اخطإءءىالمحدثوىنقادنر(فيهمايقعوكل

:الاصصهاهـىللسباقهراعا"همعدمعنناجم

لمه!صون!سولرممالم!هـ-طيبدونش،مقارناتمنيعقدونفيما
:ء،-كاوؤ-راغاضطرابمنويظهرون،رغبات

:أ.صبر

ابخنالنة)لمج!!فريأمنيلص!سما:ىووو..م.،.ولاوالالمالرناالىمايعثو
ممه*م:الم!-رالعربىالادل!حياهميليس!لا

بم!ء.7؟العربيةم!اتفالمءة،مأساةفيامرهواقع

،ارسأإلرهـ-ارر4::ن"-ا!فادةنحوصحيحطريقفيتتجه

ممع:،عد"ولكن،ا!ديبنسأنواعلاء،ا!دب
برالتيوالمشاق.وانناعببالصعوباتتمران

الصلح:رياض!-دات-56103رافولت-3،3.بص:،الحب/ثةالمضحضرةا!ممجميعبهامرت

ممهلا،*برءبر*بر*يربربريرير*بربر*ير*بر***بربربربرنربر**ير*بربر****ء**بربر*بر*يريرء*بر****ء*،3غيرهمتطملهرممايتحملواانالادباءوعلى
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الاصيلشطالىالفجرومنحسب/بمثراوعددها)قلفئةشانمنو؟لثانية،كلهمالامةابناءشان

سحابهجنحالىحدقنانحنانحطا!اادوارفيلتمرحى،الامةتبلغهالذيوالمدنيالثقافيالمستوى

بكيناالصبحالىالليلمنصلينانحن..ؤائمةؤوميتهـ،وتطل،تاما،نعداماالعقائديةالفئةهذهبانعدام

الخضيلالافقاتنرعةءلىنتقراهودونا

..الخ،الجميلالطيرتحضنريحاعلنترارهاللذدسد

قوله:ثم

تدمعالرخبىالبهاءمراراتفيعينكلمهـادييا

يتوجعيتلوىقلبكلء1!ائدا

بكيناالصبحالىالليلومن

..الخ،مكادييابأساناونترؤنا

سكرةهي،لبودليرصوابقولحدعلىالعاطفة(نصعبهاب:.قلم

وؤصيدتهبانشاعراحرىكان.الخالصالجمالتؤديوهي،القلب

دامما.واسرااحكامااكرويخرجها،جماحهايمسكانعواطفجماع*!*

الحق.العطاءاعيادمناثنان:الحلوةواللفظةالعذبالنغميعوزهلا

.ويشدناونصغي.ت!نابهمساتمعي(لالمويحسىواحس-فيعرشاذياكذ.للالملمجقصيدتبنالسابقعددهاالادابتستهل

والنغم.والايمانالحب..للحنانتحارعلىتفتحجفنكل

الحزنانالا.بناءيقيمانحاولؤدكنعانعليالشاعرانلملمإذا؟ا..واذا.والصديقوالاهلالحرفحنجرةفيغصةفيا

معلوكة:مالوفةمشاهدبالهعلىفكرت،الاخيرفيعليهسيطر؟إ.!ءاعرةدوحتمردجسمكوفيصصتكالميالشمسوجهفيتبصق

والقمرالميماسوحشةيا،جبنتترى..؟أالفاجرةالص!رةؤهقهةالىبجبينكقذفتلماذا

الربيعدجيعةوياف!وكفيالوجدةالمضغةانكظننت؟م؟..لجبنوكراليسومثلك

الشجريسألغداةالعاصيحيرةياالسودبالخفافيثدفكرتكلماانا..؟والضياعوالطسالعبث

تعدولمعفتهمكيفالرفافىاحسرةإ...و-ؤالاسىمنهزةبيسالتعينيكفيتحط

الورودمع؟لحمىالىال!ت.برلدنا،لبنانفيكذلكهناانا،اسمعداناقدرليتني

تعود..ترىهليا،اللهبالعاقدالمنضرذي"فلكان"كعجلالو!فةوتنطئنا،والكبرياء

ءـتهقنلمنهمساته،نجلصانعليالتنعاعرالىارغب!!تصوالغربةالاهمالناويهصر،واررخفاءالاقزامويطاولنا

فرنسيةجاءتالتي"اواوا"منيريح!يوان،التربكةالعبارات."سمبلجدر"

بيه:فيالتركيثيقاتلون،والحياةالفنفيلكرفقاءلوجدت،تلفتلوانك

للنغمجعلت..ايامها!!انعلى.النصبيةالفروةالىيصلواكيالهائلالتنين

المواتارضهامن.والصقيعالرخامفيهلتؤغاقلبكالىعاكانتا"هيدور"

الخرابدورهابقاياومن.الباسطعبدايا

مزرعه(..والحبوللاسى)افسداءفيال!يومتطن،جروحكفيعسلتالتيالنحلات

الزائ!دة"الواو"هذهاملىالذيهوالورناننلاحظالامررعهيمتسلقبمان،طاللو،كان،ورو(عطي!تماان.الكييرين

استجابةالخرابوتحريكحذفهابالامكانكانانهمع(..وللالى)في.النجوم

لملخيل.خدهعلىترقص،فارسرلةمنالضوءتاريحفياحزشيءلا

شعبناعزةمنفيهوبصوت،تسعىسود؟ءبصرخةواذا-الدحتنمنسحابةكأفو!لى،وردزرعروؤ"وفي،دافئةقبلة

ا91"إء1ا"ا"1دا11ا(اا!اإ!12تتلعوباعناق.واثقالاثقال..والدم

اااإأأاأ"اإ"أأأأأاأ""أأاأأأأ"أأااأأا"أاأاا\ا"اأأأأ"ااااصرصىصرضاإأأواخرلموتوحمل،المعدكلولكنك.الخوريخليلالشاعر،ينتكلمنمعاوبتكوينتظر-

لهدر،وامواجاسمىعدالى

أأأأ\اإإاأكا-ا""""ا""ا/ا7ومراجريسىومجد،يموت.اسورإالىمنكبد!تركضكانتدامعةورقمنؤصاصة.تعدلم

111111اا""اااءالاااءا)12..0...بصدقويبكيك..يبكيكويروح

1111لرلووهيبالحرابتزرع

11إاز!و!كأرلب01الخ!صبابوتدقللصباحالشاعرانحتى.والصدقبالعاطفةتضج"مكاديالىرسالة"ان "أأإ)1اهذهالنبرة..عرفتاخالكؤدارر!ىالىيرجعواحياظمرةمناكثربعينهـاوابياتاالفاظايعيدكأن

أ"اأاإأاأإأإأااأاينهمعزهـا!و!.اأ"ا)لما""أااحملانمنذهيهيانها:(لمثلسبيلعلى.اخرىبصورة

1111امىصرواإممىصفعئالرسول!إ""ااإالاإ"شعبهالعيسىسليطر.لساعر 011ء-ااأأأ"اتتعربلم.وساردمهلمحيومساءصبحاتصبيناه

ى!ىكيرصضصهـظا!امم!كرا"""ءب!"ااا!يلمرمتهاتغم!!لم!.لعباءةن!مممهعلمكادى،افجرا طلالغيرولاسرب!.يومادموعاورجاءالبوحنسكب

.-.""ش!!أ)"!.ذاقها.منالع!.الىتشوفتفمقوللعود"م

ولأ".حدلتمم!مصمعهالخ...غيمهعلاليناالطيرنحمل
2!،ء.فنافى-ل!ساشبهبما

اعا7.لىكاأ؟أ\\\\ا\شا"1إاااااإ"اإأا""اا""""اإ""!*ب!كأة"))الىؤصيدةانالرتابةاراجيحفيصلبنافدمموناسلاناوحسبناه

"سليمانهياالذيللطريقافتدادادا!ء:ا!موتالمرهـفتعبى

.!



5هـهههـه!!.امةتاريخمنلقسطالخامالنسعريالسجل.؟لعيسى

مسعورالث!علىرحابهفيقاهريةوتخطر.دعاءاللهخاطرفيويشل-

اللبئأئىالكئنأبورأرالمدرسةمكئ!ة!!ر؟اا!ل!دوفيءاسينةعندهتدتصى،ناعمانومناجاةتحبلانها
.هحد!تها.فيعارية(لعزمدوحةنسامتانبعدالشمسوحشيةءن

83!27*نلفون-3126.بص-بيروت!منهل؟السكينةينبوعالظل؟الظلاين...واضعفنا

العربرجمةالقراءةفيالجديدسل!ىلةبرجدار،!مراتتىا!مرالمز،بز!رملكالنئماعرةواصطدمت؟هجيب

الشها..الاسدائمةاالادررائىادملعملمرحلةحر؟خمسة.. العممقةاالصل!ةهذهوكانت..الدنحاءوكان..-اظن-(لبكمءن
الاطفاللروضةجزءأن..اللهوكان..الموصية

المربي:يلادبفياـلجديدسلسلةجاء(لاولقلبيت:ثل!ثةن2اوزبينص"طهاعلهاخذ7،انيعلى

ا!كملية(الشها!ة)(ر!الي!؟ئيالاتا!مليملمرحلةاجزاءاربعةوالمقاطع،الخفيفيحرمنا!ولالمقطعمنيليوما،المديدبحرمن

ادكالوريا()الثانوي(لتعليملمرحطةجزءان.الكاملبحررون؟!خرى

الحدلد!:العرسةالقواعدسلسلة
......نائيةحبيبةالىرسهائلاربعلالقى،الظلالرحلةمنواعود-

الاقيائية()الشهادةالابتداف!اتعليملمرحلةاجزاءإربعة.الرحمنعبدجيليالشالمحرمن

التكصيلية(الشهادة)العاليالابتدافيالتعليملمرحلةاجراءربدكأ

:الجديدةوالعلوما!شياءدروسسلسلةوذات0علالصورةتعتمدهيبل،بالصورغنيةرسائلاربع

الارررائية(ا!دة)الاد؟!افيارر!يىحلمر!لةاجزاءخمسةكأبلوريرموزضفائرانها.وراءما؟لىالعاكسة(لالفاظتزاوجفيفنية

اليجرسأ:فيال!جديدفشيالضبياءتنبت،انالنيارجحفلتصداناقسمت.الوقعندبة

الابتدائية()التنمهادةالابتدائيالتعلمملمرحلةاجزاءارب!عة.اللهيبعلىتعهنستسشمروانالاحداقدجى

التكملية(الشهادة)العانيالابتدا!طاتعليملمرص!ةاجزاءاربعةهذاالىترىوهبم،لاوكيفإ..اذنالرسائلهذهثائرة

أتجديبكايوريا(لمملممملةينعلبملماريخجزءان.لوحغيرمنميتفيهيعيشضريحكمانهالعصر

واتكماكبماالانجند(ئياررطيملمرحلةاجزاءثمانجب!تسعةفيالدقيقاروزنهذا"الرجؤ"يدهامنافلتوأنما

والتكميلية(الابتدائةالشهادة)بيننسارجول-02ا!ولىمبتغاي؟رسالتيليست-1:هيابيات

الجديدالحسابسلس!.ثارالنهربانديكنبتمرةفي-3.الفراقاوحشماحمامتي

ا!بتدائية()الشهارةا!بتدائىالتعليملمرحلةاجزاءسبعةءيرضيكيط-05!سنريانالمساءفيواهتز..حفيفهاءاى-،

:(البريغهشهادة)التكميليةالتعببملمرحلةأ.الربيعفييصفرالذيوحقلنا-06!نمققهصصرةاعماقلي

ه833)!،!ول"ظظ!)5،!!*8،!،"!!ل!.ءا!؟!ول80!ح!نجومتذويفيهجر؟حهم-8.العشافىيلعقالعشرينقرننا!ن-7

3،ص!صه!هـفمح!ولهـ،ول؟!*!.اللهيبعلىتحيالكنها..ريشتيتشلوربما-9.للمحاقالحب

التكميليةللصفوفاجزاءاربعة!اجد،ساحروبسحر،"الهواءطواحينفرسان"بابيويدق-

يلادبىالبحثفيالجديد5حولدوائردوائريعقدوالتبغ،ا!ص!قاءشلمنمعالمقهىفينفي

البكالوريا(لمنهجا!بعحمهـاومل،السوىوالىالزوايافيالتحد/بئملتاننير؟وسنا

*كاأالمنهجورهالبكاه!لوكالاث!ههـءهـمنظجو!همحونفسيتهفنهالروميابن!.بعضمن

والعاليالابتدائيالتعليملمرحلةاحزاءثمانية!،اليوميةالروتيئجباة،والقلقالساماكرنحن،حياتنا

والتكميلية(الابتدائية(فتسادة)..القصيدةهذهفيبتفاهننهاتتحرك

!كاي،؟!/ك!ول!*ول!كاع"38ولئ!!3نامم!ل!84!8-ظ413!لو."لو"بارشقه!وكدت،الخوريخليل؟برادلقد

الابتدانيالتعليملمرحلةاجزاءخمسة-الروضةلمرح!لةجزءان5وهـو.(!ا)غيمسن(وزلناذلت)ادهؤهقيكثريشنعمللم

(..اء..ا!دة1)5،رالخادمالنأدل؟ستبدلولو.الابدالىالمشجة(لحةى)ابعد
ليهبدلشها

(..1دة11.لا.11.1.ابياتبعضفيالعاديالكلامءنواسخغنى لتكميليهلشهاا!انيبئدائيالنعليملمر!حلةءاحرردعة

هـول+كام!*؟س!-!8ه!نا-!كل+مم!3*ههءح..

ا!نكليزبة:القراءةلتعلممسلسلةا-رثأ:؟لمطبةيولخالطترجمطمعلايقاعهارتحلمالذيالبيتهذاي!ى
...خابالراحةالىشبرميناخطناهحبكل

ا!بتدانيأحزحلةلمرحلةصةلتعليمجزبعةأوالشاعرواعرح.الميلادليلةفيوكانت،خواطروتحضرني-

!"هء*!*؟عهـسهـ!ظ!!+ول9،"!!*،ح!.ر،سأمانهناخلببني،الغروبلقافلةوخليني،عودي:النجميص

الانكليزبةاللغةقواعدلتعليمسلسلةاحدث5.جدوىبلاو!اناة،جدجلخديني

اج!بداءثلاثةفي5والاقذ(رالمسوخبينالعملافىقصةتحكي،وخواطرخواطروتمو

ا!بتدائيةاللووسلتنمهادةالعامالدليل5مجش!-لمةسلالمعىذيدهرجر،مفيء؟دشعرمنثوبو.رجر

مم!س!؟ى)مكمةهولحك!!58..ياثيالرثرة

فرنسي،املاء،جغرافية،تاريخ،اشياء،انشاء،حساب!0للجميعوتحيتي

5!!م!ههيى5صسهافيبيروت
.انكليزي؟م!ء

ه

!!



*!هه!بعه!م!.لا

أياهـضاعلىر"!ر،رقعنز-عللا
ه.

ءلجناالبحعطسلدملى،لهمط"و،الألعنالظمعص"
أهـؤالواطوتللا

الم!لانز*ل

أح!مناءاىيطوووقبسما

*5
5ء

وهروبمشدأكاناهوىأ
وروح؟ء--،لقتفسس1ورلاس!لمتقرمننلم

..
وإوبلادلساءر،-حاورمطعا

أحياذادفساءيمشحهااورلمنبرعند

والبسمماتالرصعىلجعطجناكانوالهوى

وحشات41أعطأللياجراحاتولجف-ينا

وموأتوفرأغتجهصحرأءعلىلجرص-نالا

ولنعطىلنبنىكانالهوىعمعحهى

*

خجرمافينا.صرو
رمادوالخحمبلا.بحعلمشالنورووعرنرهـ05
فص-

اغانجمنافى

زو
فيعنيرياأنعنهيف،*م!

بعريقربئعرألىضغاثاتكانحبنا

لدبطكانولاشي!ئالنيت!إكتكنلم

!ش!بء،،لك

صوتنمالاوت!لضى

...*"-

الظلماتبحارغورفي،الموجاصطخ،بفى

الحاةخمطلمنحنماأنألحبنريدكناعث،

حبناعركاليغنم!ل!حاوأأعموحن

ءوقالطةتوى..،لس

الاغنماتوجرأجألسماناغ!الا

دار))ءنا!ء،رهدأ/!درالذي"حبااعطا"د!وانمن

ببيروت"الاد؟ب

حىأهيه!لم!ه!هيهص!5ه!ه55ههع!هـهه..ه!هل!555ه!ههـ!همي55ه!هـ!تخ!ق!هى



نجي!!!!:!!يخ6+،::ع+!!؟أ!!؟!!فىطقى!!
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ثقيل..العملاق..اتنبياعرفتعمريمنعشرةالرابعةوفي:الاولالسيؤال

به.وجننت،والقلبالنفسيعلىالو!ةوهـ-رمخي!اكلوفي..الفنومعالاياممعقحةفنانلكل+

العقادكتبمابعضوقرأت،اشنبيافيرأياللعقادانوعرفتمنكزحمتمعح!ل!.دإجهاماا)ىواحدةكلفلمه،مراحلىبعدةالفنان

..عقاكالعقادوشغل..نثرمن!فنكوفيحيلتهـئهفيالمراحلهذهقصةالى

هـوالمانيفيلسوفوببن(لمتنبيبينيقارنالعقادووجدت:الاجابة

تكلمهكذا"كتابمنمترجمةنسخةوجدتحتىوسعيت،نيتشهباحدى3191عامفيولدت.ساذجةقصةالاياممعحياتيقصة-

فيول!ن.ذكراء،فهمتمابعض!منهوفهمت،لنيتشه"زر(دشتهـ-تبأكثربالرفيترتبطاسرةفيونشات.البحريالوجههدن

..تزالماقلبيوكثير.يرعاهاارضقطعةلهانالا،موظفانهدغمفأبي،رباط

م!ننسخةعمريمنعشرة؟لخامسةفيو؟نا،2يديفيووقعتىحتىالمدنيةالمدارسفيالتعليموتلقيت.فلاحوناقاربيمن

فيها.وغرقت."خبازحنا))ترجمهاالتي"افلاطونجمهورية"لالرس،وحديالقاهرةالىانتقلتةم.الثانويةشهادتيعلىحصلت

دساىداضلةمديئةبناءمحاولةانسجانوحاولتبالتدريسواشتغلت.5191عامفيهاوتخرجت.جامعتهافيالاداب

.صفحاتبضعفيهاوخططت.افلاطونمدينةنسق..لحامينمنذالصحافةالىهجرتهثم،سنواتست

قصة:ولذلك.عمريمنالتاسعةفياليعمعرقولمحاولهبدأتوقدمكانةالارشدوللاخ،اخوتيارشدانيصبايمناذكرمااهم

تراثها.مختزنمن،اللطيفةالحكاياتمنكعراليترويجدتيكانت"حاجاتيتوفرانواعتدت،اثكانبذلكتمتعتوقد.المصريبيتنافي

سام"بلادنافيالمعروفالحيوانانمرةذاتعليقصة؟نهاواذكر،فيهاووحدتيالصاخببمجتمعهاالقاهرةجئتفلما،مطالبيوتلنى

بنيلحرقالحطبحملفياسهملانهاللهومسخهالساناكان"ابرصمنعشرةالسادسةفيوانا،الجديدةحيانيعبءتحملابهظني

الصغربالعلممتجلببةورتعماليةبروحالقصةواستقبلت.ابراهيمالله.عمري

علىرداالمهشمةالابياتهذهنجت3و،المدرسةفياتلقاهكنتالذيالريفبيناللقاءجربتلقد.منهعانيتماكليكنلمءذلك

جدتي:قصة...جميصاالاحداثيجريهكماوجرنجنه.الدمالفائرةوالمدينةالساكن

زحوفحيوانامرةرأيت..قلبيمنجربته

؟لمخسوفهوفقالت..عنهجدتيفألتالىورد..شهورثلاثةاقعدنيمرضاالجامعةمنسنةبعدمرضت

..الر؟وفالنبيلحرقالحطبيحملكانالذيفرص!الثلاثةالشهورهذهنيواتاحت.والروحالبدنعليلبلدي

..معروفالعلموبعئهاشيءلاخرافاتهذهفقلتكثيراوائلهافيواهتزت،المشتتةنفسيومراجعة،صباياستجماع

ابريعلىاقرأءـاشرعتثم،بيضاءورقةفيالسطورهذهوخططتالجببدةجذورهالمتئمو،؟ستقرتانلبثتماالتيالمفاعيممن

ني.وصفقأبيوشجعني،واهاي.ذلكبعدنفسيفي

وداث!ها:ثانجهااذكرزلتماثلاثةابياتكتبتهموزونشعرواولوالب،شبابيومطلعصبايكانهكذااو،القلبطائرانسانوانا

سعراديبجزاءاهذاالعبقريعلى(لزمانويقسو.القلبفييرسخمامنهقلولكن،منهعانيتولطالما،ضرورةلحياتي

العشروزدنالثلاثوعمري4يخيبواملييقلوشعريخطتتبععلىكببراسميعيئنيقراءاتيتتبعانفاظن،الفنفياما

بنعمرولمعلقةمعارضةالفخرفيذلكبعدكمراشعراوكتبت:؟لفنيةحياتي

.الاحرىالمعارضاتمنوكثبرا،شوقيمعارضاالغزلوفي،كلثوممنمت!اةو!صائدارنفلوطيادبعلىالادبيةحواسيتفتحت

ا!طمسةفينيتمالشيءبعضومعنوياعروضياشعرياستواءولعلكألاف!ارالفنةقمتهاتكون!ر!ائد..المختلفةالعصورشعر

"الاطلال"عنوانهاقصيدةالاالفترةهذهقصائدمناذكرولا،عشرةر!غرا!يو!ماذر،العجملا!ةهنهاواذكر،المعامريننقادنابين

اولهافياقولمنبعدهاوماالعاشرةفيواناكهذلمككان...عادياءبنوالسموأل

سيان(لد!رخداعفيفاننابهرضيتلو..عز(ئيحبي؟طدلكلماتغريمهيلقنوهوبرجرادانوديلسيركثيرابكيتولقدعمرجما.

ولهانصد-فيحاسدةصورمنعابذة،غيرتلهوبسماحككانتكلماتغريمهيلقنوهوبرجراكديلس!يرانوكثيرابكيتولقد.عمري

لظطنتسعىكظامئةنشسوى،مغربهاالمشبوبصدريفيوكان.موحيةباعثةصورة

القانيجمغر!اوا!والسمماءمن*تيمهدىكمايحسولضذاهااحسوخىجبرانمعوبكيت،جبر(نخليلجبرانالىالمنفلوطيوقادني

وتحنانذلفيالفجرصحوةفيسرتحينالمريحبارتعاششبهتها..طفولتيدمعينضبانكاد
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ركلهالامنالودتصفىرأيت!ك،ائييالأنلبايفاحنينااقلىلاكزاننمنيسى،سعر"ثفسيفيهلببالفنجلاوئاهعالبقلأ

العكرعقدهايذكرلمتأتلنومن..نفسهاالففسعنتيليدنتانومن!وبهتانمينمنالحبلكنعاورعيمكجر-منصارقاتحنمقتها

الني...بدهتبرهاعنليسنبلكن،وروحي،الةففاليهانفسيتنازعنيلممولعلي،ادبهاكتاريديونحطها(لعربيفاللغفدرستالجاععةوفبم

انه.أياحدبتئناحيعاذأاذنالمعاعرةالافكارذاالقدير3الشاعرانففد،فعحافرا.ننلدرفئسيمطيبةبذكرى؟لاربعالسنواتطيلفاحتفظ

يفرلئوالاناء.ي!فولونكماالفهيمالاناءفيالتثديحفالخمرإف!عاللغوقطابعهافلكن،الفنيبالطابعستكنسيالدراسفاناتوهمكنت

ف!والعديثالشعريالازاءاما.فيهيوضعماعلىوتقسيمهش!له.وجوههامنكشرعنصرفني

طةاعيف.اكثرالشاعرهذاقادنيثم،بشكسيربادئاالانىليزفثبالادبواتصلت

ا&رتصأثبالتفاصيلالالمامعلىالحديلثالشعرساعدنيلاد.الشعرفيقنخاصذ،خصبفغئيفعوالمىالىالعظيو

محاولاتبمفيكثيرايعيئني(نهكما..القديرلمبالشكلتبت3لوسخيفةكانت،الشعرفيالجديدبالشكلثرامختبتها3قصيدةواول

ناعطىنيساءد:(وضىوبعبارف..الطنيلفوالفصيدفالمسرحفيابياتها..معطمعنيغابتةار،"؟لعلاعة))عئوانهاميتافيزيكيفاصيدف

عصريا.شاعرااكونعاماواخرفيالثقافةبمجلةنشرتالتكي"ابي))قصيدةكتبتثم

:الثاثاهـؤال.ذلكبعدفصائدوتوالت،اوائلهافيكتنتانهارنحم-.5291

لالا.الملائكفنازكالمجيحفالنساعرلديوانقراءف(لبد،بالمذعكاطالىنبهني اههمتكىعراء،درىاالارابرىعراءالعربيفلهـهراءبينع

تأتيرهموظهر،انكوجدأفيداثروابل،ابكواعجاانتبهاهكاثدداقد."ورمادشظايا"اهـممى

قصهـخكمعهم؟وما؟1ءالحعرهؤلاءفمن،رانغاعكاشعاركفيماحدالىمنكثراحاولت5291-791!أبينالسنواتمنانبماذكروقد

*جأبأب:فنقرا،القصيرف؟لاصصبعضفكتبت.الفمعرغيرالكتابف(وبه

بليهانظر.هـحبوقيسكالعاثمقيرهـحئبنيارفىي؟لشاعرسانا-.لهاونذداالكتبلبعلركعرشا،الفنيفالمعارةنلبعض

مشغنلثفانا،الفنيفجاتيمراحلمنثبلثفمرحلفاههتبزالانوانا.
بدي!ضاأنكالعاشق.وملاعحهفسمابةنهعرفدهىالرضابعين

اذهنيتبقد.عيوبهفي-والشلبقالصبوةمرحشبعد-التفكيرقصيدةوالاخرى،شعريةمسرحيةاحدهب،منيينبعمليفئوالقلبالعقائ

اهـظمار!ري،وج!تزمنبعدو!كن،فيا!4اتمثلوانا،ا!نبي.فياتسشهوينيالقصيرةالغنلأليةالقصيدةتمدلم..طوبلة

المتنبي..الاداءفياسلوببنبينفرقبينهماا!فرفىان.-كمتهفي!،الثافيلسؤال1

را.0001.الهربههالمنرالءلىمسيرتحريفبقسائدلادبية1انكحيابدأت2+ لهقكيعهرأكلمعرأئ،تجريرلئاععاعلحصامالتسرحكشهى

اتوارثصورةهواتئبي.والامثالوا!كاكايةوالتثييهلالو-مارةالطريقاثناءعدتولكنك.والشحك!والمف!موتالانجاهحبمنللقديم

..هـفيفئانوكلا!ا..ا!امثهاوسعوالمعري..ارعرجمبماقصائذفيالجديدال!خحريمطلمكوسصلمت،وشكلهالشعرهذاروحعن

بر(هيم1وعاطفيةشوقيموسيقىتاسرليالمعاصرينشعرائناومن.؟النقلةهذهسرلنا.نملسراني!مكئفهل،الحرالثعرمن

الرافمف.ناجي:بلاهثابف

اششهدوانا.!ثكبسبيرفهوأ!!لدوموتهاومالمالمثاعراماالشكللالىومضامينهالقددث!الشعريالشكلمنتحولي-

حينذطفرسناحاولفلكني.بدذةاتتبعهانفستطيعلاامرالجتعد

تمميتماجاكنتلو!صديقيشكسبرايه"معكآ(.لكعبرلعنث!ى..العربي"لشعرمتوارثعناخرجانالقديمالاطارفيحاولتانياقول

المعاصربماالا:.وفصسلئدابصغير""الالهوالجريد"))المافدتنوبفصائرريوانيوفي

فانبتلصلمي!ز(ا)إلمب!افىسنوقاادبلبمعمرلهيقصدحببتسنيمالمومنوفيتءلىكتبتوانالجديدالشعرروحالى(قربهيتنشرلمماخرى

ءإحاوالمأبدرة،ا!ننكلاردلارقىمنهعرفتحي،العاشحنبشبعليه..التانليداصالمنوال

الؤدحباغنية"قصيدةففي.المياةفيماكلعلىالشعراسباغوبالرمرالسميريانيبالمئ!ب1651-.591اعوامفينسغلتوؤ!

رلاكالبمرايهبما.ونثرنجذببحوارهاهىةرغلثقامرةحياة"بروفروكالماديمالمربيالشمعرليفبرأ،الفترفيلمكفيتبت3عانسيتوان

بعفلي.ارفشهياناقلمبتععكاصلاجسنفاوصهسمائةبلفااننياتبرا.؟لاسبفئبهههرالطابائخطابي
ل!عر،ووجدانهبلشاءردهنيففيطابعهاتحفرانبدلاالهلماليهـالتنسعريفمن

وتتمانويبما)محةمرعجبتنيلعطيم""السالعسب))عروهتفىوقصممدتهسنإلصخمةقدراكبر(لىيرصلانالىويطمح،العصرهذافييعينتىكانولو

.،.ا..و.ا.المعاعرةمن

السيمابنئعئهرمحبةرايتفجرانفينزقلبإفبانييصطمعهايعجعنيب!يلبومنمنالشاعريدفعانبدلاقديمشعريشكلاصننيارمجردان

مرحلةتىافزبهأناعزابياناعتفرولا،للأئكة41نازكوالنصثاعرباكمورفيوطريقابمااثثالفدماءاامفئسالىيحرقلاهبث

نةسيجومن،كلهجيلنافييفيضمارغم،انظثرالىالاعجابمند(ليةقصيدةمرةداتكتبتانعيوادكر.الاداءفبمأومنحاهم

ثركانننبيقلموجدتحتىابياتهابعضاخطكدتوما،الطويلبحر
.:الاصيدةهذهفيالت،الكبنقلمييزاحمالغليظ

الرابط:السلبازالولندمائهامنواخكل،باسارهاالمنىلناوبحتالرنياكانتهيا

شعريةوصور،معينةالفا!تتكرر"بلاديفيالناس"ديوانفيا+الصادمحاجر!،مننديايلوحالتيبالنظرةالحسنرعيناءي!هنا

.متغايرةغيرتكونتكادشعرتمنالمواقفبعشاتبل،فياتهاتبدولناالطلولهذي،رمعةهبي،(لوفةفانت،نفسبىياحنانيك

تتطورلم..،اغناثيثاغر"بانكالاتهامهذادالنظبعضوليدفعتشدوولاترفلا،زيدتالعشعن،دبيحةكطيرالنجوىبهاتهادى

يسصعخطيع،موحدةبقضيةشعرهيرتبطولم..المسرحيةالمواقفعندهوالحقدوالطسالاثممنهوينزفمجرحاالكسرالحببهاويمشي

.ع،(.وتعددهاالمواقفتشايريتحملأنخلالهامن؟لرعديصرحاجوافهافيملاحنناعباالنتكاطلالهاعىويجثو

ولأاكثرلاللاتهامتبرير-ترىكمماا-النلقدمنالدفهاعوهذامربدفالصبحالشممس!فتروقوغاملافحفالظل41أءعنهاتحول

كله؟هذافيرأيكما..اقلالوردعودهماجفاالاغصنولاخطشة،وتحكيالانبتةفما

الاجابة:ضداهاولربيالاخطوةوما،تقيئهاوروحيالابسمةوما

عنكاعكساشاعرلكأطقنةكلمعتقريرأبلكئه،انهامااليسهذا-مسودمالليلببلنفساليكوحفت،مضىالذفنالغر(زاهعاءذكرتك

ايحاءأتهالهاويب،اذنهفيرنينهاويستعنب،يستطينهالالفقظ1والنهدوالكصرالجيرذاكبرفحيناضراريانالجسبمذاكبنفسي
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هوليسهطايضاوالحزن.دمتقيوالحزن،فاترساكنالياس،لقيضهءإهطقمامتشكسبيرتقدمحاولاتاحدهطانالانواذكر..طفسهفي

عميق.وقورانه..النضيغنىالذي(لفهطالانينمنالفربذنكءسوراءناكأن))))مودسبرجن"الناؤهـةقلتفقد..ا،ساسهذا

انساني....والركوب..مثلاالصيدصورة،شكسببرمسرحياتفيتتكرر

..تموتامئيةبانالرضاءيعنبلانرنوالح".رريف1والوجهوالوأن.الرشيقوالمجسكل

تفوتاياماوبانمنكانم!،نشهمسهيرصورةتجداننسبيرجالانسعةحاولتوحين

..وهنمرفقناوبانال!نيةطوبل،سمينرجلانهقالتبربمر!هاال*ىاهسعرقيائهورطهدلأل

...عفنمنريحاوبان.الحواسقوي،اشقر،الحركةرتضيق،العودررن

..مقيتفيهاماوجميعفاصبحت...المحياةمهط!سضرأتفوردبإدةفيالمكتهعاكةفربربئقادرتن!كسبرمنجعلتانهااي

كلهالعالماضعولاني..كتبراالموتفيافكرلانيحزينااكونوقدمنأناضايوضهن،هتتهحقمماأكنهترالمصورتحمبهيلفياز*ورطهذا

.كثيراكسبقداجدهفلا..قلبيفيالمتطاولةبرقرونه.بعينهاالفاظتكرارءإىنقد!لةزظريةبناءالخول

قريرحطفقداو،اقضهالمنيحاجةالىالحزنهداارداناما.فنانكلفيشائعقدرايضماق،و،المتكررةالمواقفطءنالحدبرتاما

..اسطيعهمالافذلك،طفولةشقاءاو،فة4ألمخهادفنهةاعمالهفي.لنتكررماكثيراالسنماذجهلهالرسامان

غليظالمتنبيحتىعنهينتحلاثلمشاعراتجدفلن..المحباما.الشاعروكذلك

جياضاحبولكن..الحبادعىالشعراءمنبرجبلاومن..القلبإفأئبىا!ا-ءا!رؤ"و،مسرحيلشاعرم!ةواالهكرار!ت!كطنواذا

الهأةمنيطلبجياناان..سبقتناالتيالاجيالحبعنيح"لمفنت!رأءالانص*ى،جمإونحن.رابطاورتموقفاغنائي!اتهيركطيانهاذميزة

..والحبوالامومةالصد(قة.غنائيون

من!ازواجه4حبهابويمنعانالصاشقالشاعرمأساةليمستء-هطلكثيرينوؤرلاحظفهو،3دةموبقضيةارتباهـالشاعراما

الشرفكلكانعلىالاسرتانتتئازعان؟و،الصحراءديوجههعلىفيهيميجبأورضيةاصاحبوالشاعر،الهاسمنللكثيرقيوفرلاكماالتةصعرأء

ماساةانبل...السرفيقسيممرهزواجهماويعقد،فلورنسامدي!نةفيالفاظ-"فىستنتحكمالتيهيالقضيةوهده.اولاشاعرايكونان

بثقاف!تهاووتدهطفدانههىعامبوجهالحديثنوالانمهاالحديثالشاعر
-.وصوره

ربمادلابلتعرفهاالفتاةتكادلاللحبجدير!ةصورةالىواحساسه

علىهويفرضههيامااصبحوجههعلىهي!امهان..يعرفهكلهجيله:الخامسىالؤال

عهسهه!يترمماوزالذيالاحساسيملكونممنشبابئاوجميع..ذفسه-المتعددةوالسماوكه،بلوح!!افهاالصديقةاصبهرت-الحرالشعرفي

ح!ديثمنسبتىبماتربطهاانتسننطيعولعلك،المثمكلةتالكمنيعالونألف!ديمائ!هاعركلنكماتماما،ألمحاصرارحاعريخهاطبهالذيالاحر

...الصديقةعنالجديدشعرنافيالخاعرةتفسىهـهذ!بملذا..الاطلالالخيليخاطب

لسابطه:لالسؤال؟لذاتهطانتشعركوفي..

ب!دايةالهتاريخولهذا..تاريخالعربههاتاعافيالهحرللشعر+:الاجابة

هي،المعطاصرنت!ماءرنايح،هبهاالتيالصديقةانعلىاوافقك-
لهههطالصرالشدعرتملريخلنل.نحكيئفهل.مبكرةومض،ولاتورواد

..ثكاناتج!الاطلال؟والخليلاو!ط،بنفسهمايرنجتهالذيالاخر
.روادهاحدبالثتهبارك..بلادناة؟،3*،كلا+880

:وارثمت))اخرالىوالحديث،الشاعراليهايتحدث

الاجابة:،الشمرالهيخاطبكانالقديمالاوربيفالشأعر،كله؟لشعرفي

منطلأيقانممعراشكريارحمنابركبالقر!هدا)ولفي-للشاعرب!لاانهوالو(قع.الحببرتالعصرمطالعحنىكذلكوظل

لمم!ا،هـاوز!ا?يرتزمولمالمرصا!مروسماهادقا!ةص"!قةونصفهوهمنصفهمخاطيارشخصانمننفسهبؤاتيرفضيحين

الا0.1الاعترافمننوعانه..جوابامنهيطلبولا،الوووبم3

يح!رشعرايانحليزبرة.مق!اطععن!ارلانجليربوكبحدر:اترسعليلتزلميةالت!وكرلىالشعاهـرفيهايخاطبانيرجب؟لتيالحدودهيرأجمبماديهده

...اتهطكلبهفهد"كولردهط"اص-!اثعهطاومشتركةجماوويرير"الامعنمخاطبتهااما.صدي!قته

تهدثاوتقرؤءأقىافىنعمفيالنشاريروقعروهافذلك،خارجية

وفيسه"لاندبلوتو"ديوانهعوضلويسهطاخرهط3791عاموفي.نفسهاالى

اوبعد!،الشعرفيالحديثالشكلالىبع!يدمنمحتن!يرابياتبعضكانتبل،خلأبميلض4يرخاطبيهجوو1يمدهطحينالقلإلىمالشاعريركنلم

محاولةاولولكن.وجوليبتروميومسرح!بةباكئراحمدعليترجمالالاتسهمهاقداننيالاواى"التقاسيم"مننوعاالخليلمخاطبة

شظايرا"ديوانهافيالملائكةلنازككانتوالتجديدالشعربينجمعت.الشاعرادن

.9،91عامصدرالذي"ورماد

:السمادسالسؤال

اقع!ي!دة"اءلمملمقهثلته!ما"ما.والةأبياقحعبرةكاتلى!اتنثصر،،التيفيلمانبل.."الحب"و"الحزن"ءنداكبمحدتلديواناش!رفيئأ+

ادحمنعبدللشاعر"ترومانالرئيسالىمصريأبمنرسالة"...ا!نهاينصولالاونور!شعركموضوعات

الشرقاوي؟ا،لتزاملههذأتفسيرالدهكنجدهل

الثامن:السؤالالاجابة

الانسانان..كلمتياقولانفقطافتزمتلقد..شيئاالتزملم-

شعرهفىمسئولابعيدحدالىكاتالقديبمالعربيالمثسلعرع...هباء4ح!ي!الم.نن!بهونفسهرمولكامةاندونالدفيايغالرالذي

عهمقشهعرهفيمسشولانفسهيعتبوحرالمعلوالثلعر.قومهعقاقولا!يعجزنيوقد..مزاجولكنه،عارضةحمالةليسالحزن

نءمسئولعرالشلانتصحقدحدايفدالى.العالمعنوفكرتهاتجاههليممت،ساذجةحباةالراصةقجباقي..لكذااولكذاحزنتاننيلك

الشهـاعر،فتعلىالمسئوليةهرهتؤترالا؟وللنلسللفكرةالغناءحي!و؟نالانسانأناعتقدولكني...غيريحياةمناسعدولااشقى

.؟أخلاقياكونهنظير،التقريرفوجفل،الدعوىخطابيةفنيوتوقعهلعل"بل..الياسغيروالحزن..الت،ملثمرةوالحزن..حزينمفكر
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عربيمولودولم!4،هجينامولودأنيسالحديتالشعرأن:الأجابة

اصيل.يرءنمبمج--ردلا،نظروج!ةاومذهـباوفكرةءنالش!اعرتعبير-

سشتر:الحجاديالسؤالبم!لولهـاالةمثلكلمةا؟ثروازا،التمثلمرصإقىمنبدلابلألاقتناع

الصحكاري،فلىالحداوة"عالايعيتىلاالثهعراتالععضيقولعليجعلالارصوطينال!روماءصمسالنتصوالنباتيتمثلفكي،العلمي

عصرهالشاعريتمثلكذلك..وخلا؟وز!رةخضرةمنها

لهصبمعنعمبحراسمللىابحالننحعرالحت!انالمجممعلقرىاالحدجماحةلمرلاعياألامعلسالز..وافكاره

..مثلاوالمرحيةكالروايةاتمرغيراصرىقىمعرؤ-كانتولوحتى،للفكرةيتصوفالفئاىاوالشاعران

القخية؟هذدفيرأيكما..!حاعرنت1،التطوربنظريرةمؤمنمسرحهفيمثملابرناردشوان.مادرءهافي

الاجابة:رردارونحقائقشولناقالولو،تصوفااصبحقدلايمان1هداولكن

وكر)-،اقتئاء،بالفكرةعالاف!ظبيرالضهـالدقبقوهدا.فناناكاى

ومريكشرؤافيفبمليوننمسافبملار،القو4ز-مبمرحهدناحوإتبنا(فيل!تنماللاد-تإرو.والشاعرالداعيةبينيفصلالذيهو،وجدافي،ؤيهاءوؤطهوالت

./يراحياءنتعراء.روشاؤيومايا!وركيايهونانا!تزامان،المبثرمنفيهاخلاق!هيليسستالشاعرواخلاقية

يستطيعلاعندناالشاعر(نهوالقولىووتالىدفناا!زىو*..فنهتجاههووالرئيسالاولالشاعر

..طورلمطانايملمكوانهاجتماعيانسانالتتماءرانلايمفيكلههذاولكن

وينتةصدهثمرهلطو!كانالقدلمالشاعرفان،حمهورهالىالموءصول...

.....،عصرفىقمة!لىيف!انعليهوان،اللفظساط،نهوقاهرا
المتلقن.لهويحد

...(لداعي!فياوالخطيببرقفكمالاالشاعرينفمضاول!-ن
العامالرأيانتوه!مناانناوهي،يرقىقكراغلوطةفينحنوفعناكذلك

يرلم!،1ممهينوقعالذيهو،الحديتالعصرفيالصحفيقراالذي.الاجتماعيالمملحاو

واابىداوةايامفيحتىرماط(يفيليحدثلىموهدا،ارضمعر/قرأارالانغامعلىتعت!مدقداستهمكانت،القديسينورقكثيرااط

الزراعية.المجتمعات.والالوانوالفكاهة

الذىحمسىالمتالضيقالعامرابر4الفنونمنونلكلار
...التاسعالسؤال

مستراى.العامالرأيصرعىالنقديةوقيمهاراءه:بعدمنيفرضالؤصيدةطلابعهـنالحرا)ش!رخلاصتغىهـعدمبملذا+

قط!؟لاهـمرؤ!لةلن!ا!بلدالا!9المونت!ا!رنت!ئكييرل!صىنا!يراضى!طلقوالبالجديداكحكلهذايتسعلا1؟الغنائية

الممرسي.الكتاب؟نفسهالقديمالعربيالشميعرعليهسلرالذيالغنائيةالقصهيدة

لتصلتهيئتهافيجعيالجديدةالانصالادوات؟نلاقولوا-تدرك:الاجاقي

..لعام1رأيهالىبالشعردسنيختلفالمعاصرالتناعرغناءانالىاشيراناحباولا-

ثوشهربب.ا!اهرةيوافقءاتقولانالقدبرمةالبلاغةمقياسكان.القديرمالتضمماعرغناء

ولا،ك1كلويوافق"لمتقولانالحدي!نةالطللاغةومقياس!تمعي!هوى

..،نفسهألىالمعربحالشماعرتردلكي(لطويلةالغناليةالمرحلةهذهمنبد

مستممعيه.وبينبينهتوازناوجدانهفبتقيملكي

حدشا:صهلمرإلاوبعرفهماكماالثعريةوالملحمةالمسرجةطريقخوضهاما

..ولكن.الجديدشعرنافينحققهارنرجوالذكيالكسبؤ!والعالمي

بهبفنعرؤءوان.المسرحيالعملتقاليداولانفهمان:دلكدون

الملحمة.روحافيمانعرفوان،النغمةوببنالم-سحيةالحركةبيننمزج

كلمةأةواًلهلآاثرا:الاشرالسؤال

مم.مملجح!محاولاتانهاعلىالحرالثلعرمحلولاتالنقادبعضيفسوا+

المصطلحهذاعنانتفكرتكفهما..العوبيللشعرجددمصطلمحعن

؟المحاولاتهذدفيبالفع!تحيقانهترىوهل؟..الجديد

علي!اال!نر!قىووسائلال!رسةالقو،ية!إدىءفىلحث
..........:الاجابة

و!--لشىالحدرتالمعربيالشعراناوصحا!اولااحب-

ا!رضررفلممنيرتجعطبيعيتطورودكنهالاجنيبةاللغاتعرفتهكماالمرسلالشعر

ال!صسورمدىءاىاختلمفةااثعراءمحاولاتومناهـربيةااوزاننا

ربرهـاتوالمالمخم!،تالىقرابتها!.الشعريالشكلفيللتجديى

!دادائمعداللهالقاؤء-ةفببهاتتغيرالتيوالقصيدةوالاراج!بزوالمونضطتوالمقاطع

!!ثصعر.العروضيالاباما.المرسلللشعرقرابتهمناوثقبيتينكل

ثالمحد!الشعراناجدفانيلذلك.البحورمجزوءاتفهوالحديرث

وردرقباليونزارالملائكةكنازكالمج!يدينشعراثهيدعلىوصلقد

المحدثبنمراءالتفمنلكلان.الجديدمصطلحهالىوغيرهمالسمبياب

ريرورت-ابا!دارالنر-*يىعلحالمههدافيا.نفاقهـ!ارغمشعراءيسمواانيستحقونالذين

.ودائرةوالاداءار"ضورفيخاصةوطريقةخاصاوطعماخاصةمميزات

مصطلحهايضامع!لكلارنقولا!معهنستطيعمماالتعبيرفيخاصة

الشعربمر.التفا؟لىفيالخاص!
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!مهلا**مهـ****!عم**ءمهـ*******حبمام!كلهيمهعه*كل!*لمه!ههه!*!-كلي**!ي"سههي-**كل!دميكل!!ه!كي*!هك!كهكل!4
"*

ممو
"-

كة

ممرعب!دمجاحز(خثلساعرائعةلنافدمهدهدالىئعابنعغ!ص!ل!لكل!4
......

""

""
-"
،"

ع!

..سرالففيهما،وللانسانالنار!حبسى..نمالالكون!عابة؟ايعشقونكلاذا..الحزناًيها"
بر"حياة"و"علمما"النارووهبتمادوزتا..مابعدنا..ضاماقبلباطل،لعين،خفاش،انتعنكبوت-:

..للبننضر!عدمالكل؟!يكرهونكلالم..إطلعةانت!لمئه؟

..حرالانسانفاذا"!!لالالمعليناورحكومنحن..لمفتأ.*ةصكالذص،لملأ يحب/ي

:.!.حرهو..حرهو..حرهو.."للانا)اياحزنايه..يعبدونكولماذا4

لح..لهلىزيوويرل..الاوابولياكلا!الدعاردياصنو..القيءقرينيا..!رب%حفرير،أ.تبهه

!.."هرقل"بالقوسرجبىءيوم..الجوفاء"البالونة"أيها،ومرفازا،صرعانا"طوطم""اأنت؟

:.فركليصمى..النسريصمىيوم..والحهقىالسذخألعودةرا.!.فو!فيون، ..الصعال

بة.قيدكليفرىيوم.!.ينفخونكلاذا..الزعافالسمأيهابر

؟لميستحلمونكالهمما* "إ!ألخلاصيوميومها؟ألارهـدم!وزكلمالاسمنالمستنقعأرهما.

*..

كاكلى*..ألا..؟..ياضحلازتأعميق

!إ..الفرجقواذارالحتهم!..لضحايا1المساكين؟

لنا:للحزنفلسفوا..-،طفلارمزكصوروا*
..ء.كماياحزنسمروهلحتهم."
:..!درأ!وىبل..الالسان!در"...،رملادربك!رشوأ"

..يسبر.ونكدهودرأظلوأ،أمامكياحزنالاقوالس01:

:أغوأرفيكلل!لبةمحصود،ونلحن..المنتنقهظلتحتنسانحتىألافرح"الم،صالو"01ا!الاافمس* ..رصمو"
:.!.بمرعنو،بوو

:((.!.مفرفلا..المغركيفلاتسل،اليهب،لحهلتمتدعندما..!و!لأأ!للأ"ردارأ""

دهـ....وز،.!.نسرمخلصكمماحلادلد.م!"..لاا!اوركلأ
:.ىالحبرلىيد!يصور..-.د!د..حرلى...ر"

ممه..للمسماغليظحبلشدهل..ظهرأبانفياًلشمسوتفيبإ،(الفاوعفيوافيرخالحسدروأسكن؟

ممه:قالواثم.يتأرحىحعليهاشيءمنالارفسوتفج.!.الضحالاالمساكن*
ممه.....

..حرالمرءانغير":.،اطا.للنااأشعلمملأ أبتسامه-التعروءاىموورو

:إ!((وانتحرتألىان..الهلل..لكن...اانن"أ.ود".أعات.قصاتمثالك مصيوي!ووصررحول"

:..وأنتحرنا..وازتحرنا..فانت!رنا"!تفرحفسوبعديألاجيالهذهإ!اًهربالمأأدهم" هـرلك"

!؟قهرن،ماذاياترى؟2..ماذاثبم..أزفريب!ا!صالاذلنفرج.عرهـطنجؤابانتمللط3جتء

:؟!انتصرز،نحنفهل..الحزنبفي..يتعذب..يعافباذ،طفلايحدبحأنللتنينكيف:

جمن:فاف-أياصرعى..الحزنياعبيدا..لتمزق..تمتصهـم..أعناقهمعلىتلت!أفتء

:..رلخى!ا...بة.لثعماكل..لهمتفتا قكل-!"الى.مربوطا.كبرومثيوس..ر.ير،حرى!ة

:..حزنهيقهرأنللانسانقدر..طودو..لم* ؟أ!نكلالقتل:

صنح*أن..رءرحانسانألافقدرمتسل!لح5لفيللنسرسائفا*اممر

:..عرسمهبة.صيد....الضحاياإساكينابم!

:ألارضفوقيخلقانالانسانقدر..الكمدورهدور..ألساعدعاحز،والحاويوالدجالالكاهنع!دووا:

:..حنه....الطريقوقطاع" !.ومخلىمنقاررصن-

.إ.نؤسهيخلقوانلل....!-أنعسط..صد!وا*
...رخدالمانيحدوهصا"دأ.ء.حمما

؟الانسانارادةأن..!سانالاقدر."..،...ر،انك001صد*

"..كمرياءفيلاسماعميىحزر..!و
!إددرالارصفى..،كالمحيطو!توءر!ف!*

:!،..الاولمم!ق!ةما..أهـامأ،"ألاول!قمة"منهازئا..ورلى*
..ور"وز..وسمحر..لفازأ"

*،الاقدار..والسماء"زيوس"عرسمن،كنوزباحزن!جلث:

:؟أر!رأىذيبور،كال،بالارصيهاتفا..ويزريالكوني!عوفوض:

:،متناأذاأرلألللان!صحزممحن:ربالارضؤوثبالانسان!ارفساترح!:
...جع..*

..دشرنحقىولا..يارياحفلتصيخي"..الحماهمفتاؤلمككه ..صح-*

:..نرلدالارضعلىأرلا!احن..لا.!.ر..:* جبال4الابد!حنىالانسانيمة5*

ه:أ ..مانريدردرىنم..لابحارأسموهمالحترونكالصهمومضو"

الم1100(0-،..ة..ما

"إبة.لدمانرونملى..أصرارثم....ر،شموس..اصيضىر،سموأت.هـء،صمرصق*
..،.00000001ء

اعازكا.القيدفي..اقفرأفيأنا!،..أناالكونمبدا""

سرورئجيب....زبوسشاءمثل!ا..أنمالاكونوومرممع

*:

*هسههك!،صور+-سسهه!حع!-يه!بهه****!لأ****حعه-*،يههخعبمملأ
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*****ة**"-**"**-*م!،"*ول***م!**حعم*!مم!*!حيعد!يهء**حي"!حمحعى!لا****مي
**
*"

؟،،ءالوربر((هـ!اءضمصمح!ل!
،كأ
"صع،*ه

؟بقزعلبث!قع!هحىجمصصل!

كة**!لأكو!ى*!يهـل!*"*3!!-***الة،******"*ة

ظببهكلفيتسريالتيالحيةاكتجددغالحركة6لانودلك،والعزلةفيصفديمطاعألاورصتاذ1رةإقهـهها)رزياد"ئيالعملا!مكيةان

.ؤصواهبكليسعاهماندردكلعلىتؤرضالعرلييكنامء-5خلاإ،رونكشمفهمنتنبعمابظررالم!ن!بة4شو-5منتنبعلا"لقدر1ج!بل"روا،كه

الممدفمة.الحيةكأ3الحرهدءفيوامكانياته،مينت!واانمنومناباادبائناعلىالر؟ءنامربياالواؤعيرةرضهمحما

ومنحهو1للفنانيسمحهنة1الرحالتهفيالعربي؟لمواؤعيمدفامذا!امكانياتعنبالدتفلهميسمح،كافبعمقويواجهوهص؟ضرهـم

وضسياعهوؤلقهووحدله"عزلت/بكبدا.تهعإىمتقوؤعايرظللار.فرير(.المستقبلفيواهانهواشواؤهوتتماؤضانهالوامع

،ةالمكيبوتواهانيهرفياتهءيهاإ-،قظخياليةام1بعو،إحلماو،و.بئسهان،مكنناوية1ا!زهذهمن((القدرجيل"روايةالىنطرناوادا

وانما،وافعهمنالهروبالىصاجةفي(لانإكلدلمالعربيالمجتمعلان.ا!اعرةار،ربيةالروايةأتجاهفيتحولىذقطةالىاشارةفيهانك!نشف

يرمطيدعدلمانهكما،عمقبكلالواقعهذايعيشانالىيتجههوالانتاجهـتاانيلاصظ-الروائناف،برتااغاباليملالمطلانوذلك

ا"ضامناالىبشد"يصجهلانووحدتهلانعزاله(لكاملالتبريرالفردفيعيبالي!يالماضيادىوالانجاه،الماضيالىاةلإ"فييتجهكان

للفنان.بسمحؤ!1الويعدلم153.اكص!رءةالاهدافسبيلفيامملواارائعةالروائيةالاعمالمنكيرعلىنحكمانذلكمعنىلكانالا،ذاته

اللاز.مموؤفاوا،رشداوالواعظموؤةطمنهوالوؤوفرالاهـءخلا?لميهونكن.لهـ،موضوعاالماضيمناتخذتلانهاالالشيءلا،يالفشل

فيويشاركهحي!اتهمعهيميشمنالىحاجةفيهووانما،الناعبهـنالهروبمعناهكاناذاخطيرانقص،يصبحؤدالماضيالى(لاتجاه

الىالطريقفيممهويسير،وتناقضاتهمك(نياته1وو؟قعهعنالكشفبهـلالم!وووالىتيبالحضة"جمشررومانسيةقيخياليعوالمالىاماالواؤع

(لالهالفضوب!موؤفيوؤهـاتخذعابسامتجهمامنهيقفاندونالمستقبلالمظاووررحدعاىبالأ!صاراو،المنطقاو،لواقعمنرصيدثونالمتقون

مسنالخرو!هيالعربالادباءتنرظرالتيهـلكبيرغالمغامرغولعلفيهامجاللابديهيةمعلوماتاصبحتالتيالماضيلهذاالسطحية

رزا،-الىوالنظرواؤعهمءاىالكاذبواستملائهمالذاتيةؤوقمتهم.تعمقالىءرضهافيللاديبحاجقىولالخلاف

افقا.وارحببساطةاك!ربصورغالواؤع.نصوإرالىأماتعمدكانتألىالماضياتجهتحينالعربيةوالرواية

حكارةواؤكل"ع)ىواستعلائهر،لمذا.نيةالمهرطالعربيالاديبولاحساسفيمعرؤةبصورغا!مربيلىإشب(لتاريحيةوالامجادالبطولات

ايواقعفيلانهابار*هصيلعنهاالحديتالىحاجةفيكضاربكماطويل!فعلامقررةاصبحتحفائققريرالىالعودةالىواما،الرومانسية

يتجهحينماالناؤدلهايئكرضالتيالمشاكلصولهالم؟بخمعالتبالبؤرةوالمحيةوالاقطاعالالستعمارانالجميعيكتشفانفبعد.وبديهية

والتحببل.بالنقد"القدرجيل"روايةالىب!هـااصيب(للذينوالانحلالأخرارتفيالرئيسببةالمواملهيكاذت

بدأتحينايعثسينالقرنمطلعمنذوالاستعلاءالذاتيةحكايةوقيأكلءلىاللعناتحسبمنالنا"!ينتهيانوبعد،العربي؟لمجتمع

اوروبيةثقمافةتثقةواالذينالمثقفينمنطبقةالثقافيةحياتناافقفيتظهرالأجس!؟د!ذه(لىجددلىغلمعنةلبض!بفالعرركماالرو(ئييتقدم،ذلك

!دهوافعمناسهم(هـوهوالمثلالقيممنعالماعقولى،مفيواؤامواعميقةالعماميالمتليرددهـاالتيلبسيطة1الحكمةيدركاندون،تعفئتالتي

رليواولا!قادالجبلهدايمثلمنوخيرعليهااطلعواالتيالثقافةرزءلوي!ن!رضحينوووو"حرا!ايىقهفيالهربان"تؤولواتي

مصر.فيالعربيالعايمفي(لاوائلالروادمنونئعكريى3ثىالىيود!اذراعالىفلهبخطبوطاشبهانهاوبركلاا!اهر

صف-كونالذيوالمثل(لقيممنالمجردالعالملهراالاولىالأتروكانمظاهـوهـاانتدء!ىرقيزر!ربلوالاج:هاعيا!مفسيوجودنانواحي

!عواطفهبمبمنلفوسهـمفيرهيبصراعحدثانالمفكرينهؤلاءعلآولجدإدغصب،ءة?ردرصبح(لماضي!ذاعنحديثهانبحيثسطحية

منكث!ولى1قيدبألفمندودةكهـوفهافيتقبعماتزالالتيومشاعرهمإاارصحافةوضاقل!االتيللاخبار

عقو!موبين،والرجعيةالارحلالعصورمن.لكولتالتيالقدير.ةالتقاليد!ندوقفوا،ايواقعءنإ?دقيا2انالكهال!ب!،!حاولوصين

الصواعهداادىوقد.وتحررااشراقااكثرعالمعلىتعتحتال!بصيةال!ء!ا!ءاءمح!ةعلىير3بما)+رعأصهوالصأفياقاديءااورءخهواءحاوله

الذيوالقلقواليماسبالضياعنسعوروومذاتيتالىفيوالانقساموكهلا،صـلمموالمالواعظرووقفوففوااومطرخةحادةصورديوعرضها

(لاغنر؟فاتكتابهفيعميقاصادؤاتعبصراشكريالرحمنعبدعنهمحبرءئوالتخلصاواؤعامنا!هرولطصوهمنجدإدغصورغهيلمحاولمين1

انمابا"فيقولالنفسية(لناحيةمنالجيلهذاطبيعةعنيتحثوهو.الراهنالعربيالحواقع؟ظو-يرفيايفنهـمص-ا!مة3يؤؤط11بعمقموابركته

عظي!مولكنهالاملعظيملحاضرة1الاجتمايمةامتناحالةفيعالمصريبمصاالعربرية(لفي!ونانمنارتنعكوىكثرةفيالسببهوهذاولعل

ناذلكفيوالسبب،*بدمثلعميقنفسهفيمنهماوكل،البسوان،تطويرهاؤك!تساهمإندونالاصداثبمتابعةتكت!يالرواقيفيها

بيناجدزلتوما،ابإشوشدةالاملشدةتسترعيالاجتماعيةحالتناليممئوميولهآمالهءنيعبرالذيال!اتبيجد)ما!اصرالعرببمالجيمل

والشاب.مببنةرابطةافراث!انفوسوببنالاصبتماعيةالامةحالهافمنصفديمطاعلمنا/قدههاالتيالروايةاهميةوتنبع.بعدكاف

والسبب،المصريونبهااشتهرصفةوهيالظنساءة1منيكمرالمصري.إزاللاال!يالواقعلهذايخرض/وانالجيلهذاعن/مبرانيحاول

ادقتفانهامصربهامرتالتيالطويلةالاستبدادعصورظئهسوءفي،ا)ضجمقاباباءنالدخولحاولؤدبذللىوانه،ات-اورامرصلةمي

والشابالظنسوءيبعث(لاستبدادلان،لافراد1نفوسفيالارثهذاوا"مروتصطاء1"!الاوائلالرواد41يتعهـضان/هـكنمالكلوتعرض

ا!،مهيرمضي،والامانيوالاطماعالاحلامكتيرالعزيمةضعيفالمصريلحرفو،كمارواية51الفنيةاقاييسبرايت!صلفيماا!امرةبطابعروايته

فانالحوفوكذلك،الاعمالمزاولةفييرمضيها(نمنبردلاالاحلامفي.(لناس

واما.نفسهامنتستمرمبتورةمتقطعةشجاعةالمصرياكسابشجاعةلفاتبدووالتيصفديمطاعالي"اروارةتنبهايضكبال!نان!ب!والظاوورة

الاعهالمزاولهالىشديدميلعندهالمصريوالشابعاممبد؟فهوخوفهالىمضطرااليوماصبحالعربي(ل!انانهبم،وا!بمةخطورةاكر

ولكفالعواطفمهيحالمصريواث(ب،عنهايرعجزولكنهالمجيدةالعظيمةباكفينفسهعلىحكموالاالو(ؤعومواجهةفرديئ"جحيممنالخروج
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ول!"،(لتقديسنظرة؟لثقافةهذهالىيرضظرالذكطالتابعموقفيأخذان!هـهيصوهووالامانيالاحلامكثيرلانهالغروركثيروءـو،عظيمهاغير

قيملوانالمتت!مككموقف!ئهايقفوان(لميهاالنظريحدقانيستطيعفييربكيولكنهالاحساسشدردوهو.النفسىعلىالاعتمادمنشيء

لقضاياوخدمةتلا؟كلا(ثمرقيماللانسانيةيقدمانيستطيع؟نفيمنبالرغموالشكالحيرةكثيروهو...بكائهفيويضحكضحكه

الانسا!.اؤظرهايولامضرةخرافاتالقدي!ةوعاداتهافكارهايلايعرف..غروره

ورفغيالذاتيةبالمرحلةاوروبيةثقافةالمثقفينمنكغيرهمطاعبدأوقدلجتينبينغارقوجديدهقديمهمنفهونافعةحقائقالجديدةوعادانه

فيالاولانتاجهفيالاتجاههذاويطهر،عليهوالاستعلاءالعربي؟لو(قع"؟المقاديربهتقذفالينفالى،المقاديرارجلفيكرةمثلاو

المجردةالاوروي!القيممنذهبياعالمالنفسهوكون،القصيرةالقصةمجالالممزقالجيلا!ذاشكريالرحمنعبديقدمهاالتيالصورةهيهذه

الاوروبية،الثقافةقيمةفييشكبدأبلالمرحلةهذهعنديقفلبمولكنهالذيالمغرور،المنشككالحائر،وجديردهفديمهبين،ويأسهطموحهبين

ولكننفسها،الاوروبيةالثقافةرؤضالىالرهيبالصراعهذامنوانعهى.والحزناليماسالىنناقضانهتدفعه

مثاليارفضاظلانهبحيثالعنفمنكان(لاوروبيةللثقافةرفضهولكن،وحدهالداخليانقسامهممننابعةالجيلهذاازمةتكنولم

،وتطهـرجديدةذهنيةمثاليةالىذهنيةمثاليةمنبمطاعانتقل،تجريديامناستمدوهالذيالمثانيالقيمعالمبينايضارهيباكانالتناقض

التبم"لحومهمالاكلون"مسرحي!مقدمةفيالجديدةالمثاليةهذهوكلم!-،،فيهيعيشونكانواالذيالواقععالبموبينالاودوبيةثقاوتهم

ويعلنكبرىكذبةاعتبارهعاىالانسانيالتاريخلكلرفضهفيهايعلنالواقعلان،والخيبةالشديدةبالمرارةأحسواالعالمينبين؟لمقارنةحاولوا

:قيقولالصفرنقطةومنجديدمنالانسانيبدأانفيرغبته،ءاجهفرصهاحاولواالتبمقببمهممعويستجيبيفضانيرستطيعبر*نلم

ال!مابقالقاسي؟لاحراجضحيةيقعانيرمضوهو،الغريبيولد))لأتجدةفربىمتميزةصقةوانهم،عالمهمعنوالانعزالبالوحدةفأحسوا

يكونان،الغربدارويناوالشرقماركساتباعمنيكونان،عليهءوقفمنهووقفوا،كليةوافعهمفرفضواالجامد(لواقعفيلهاصدى

.نصانجبفعلىالغريبوينفتح،رائدمباده،مبتديءمجردوليستابعافىتعيشالتيالمجردةالمثلعالمفيقابعينوظلوا،لرشدواالمعلم

عل-ىمعبدكلفيالمنبثالطويلالكنبوتراثالحقدوجغرافيةالارضالواقعهذايلمسوا3وو،اليهاويعودونمنهايبدأونوحدهااذهانوم

حبالتعالعتيق(لكائنذلكالانسانالىو*رو00المزيفةالعبيدارضالواقعهذاتصويرعنعجزواولذلك،منهيبدأوالمملانهممعهويتعاطفوا

المصائبكلينسبانه..الكذببفلسفة،السربفلسفةمتمسكامازالولذلك،اتجريدمنطقياعقلياجملتهفيادبهـ3وظل،معهوالالتقاء

الي،القدرالى،الاولىالخطيئةالى،الشيطانالىوالكوارث.كأدباءاستفدنامما(كثركمفكرينمنهماستفدنأ

التاريخنمافكلما،دماءالتاريخفيتسريغامضةلعنةالى،السياسةناحبكأمنانفسهموبينبينهموالصراعالذا.نيةالنزعةهذهوكانت

ثمالادياناسراركانتلقد..اعماقهفيالسربرالوخنىتضخمكلمابعضهـمانبحيثوالقوةالعنفمن،اخرىناجةمنالمهـجتمعوبينوبينهم

من،روجبةاوماديةمنالعصرمبادىءثم،حديثةعقائدالعلمعجائبوالفكريى!الادبية(لحياةاعتزالفييتمثلالذا.نيةلازمتهالمثانيالحلوجد

فيينخرهوحيثباقوالسر،تستمرو؟لهـذبةاشتراكيةاواستعماريةالذيالريلمنكاملولعادل،شكريالرحمنلعبدحدثكماكاملااءتزالا

احراجيحطم؟لذكطالعربيهواليوموغريب..الرعبعلىويبعتالظلامنفسهمنفسخركلهابالحياةاستهانبان(لازمة5هذمبعضهوحل،يليه

بربمشف،ثالعادربايشق،صغيرافرحايصنع،عليهالسابقالعالمرهه:-كأركبرياءتحصنالاخروالبعض،المازنيصنعكماالناسومن

ء..المريفالسريحطم،الاكذوبةيعيتتىظلالذيالعقادصنعكماالانبياءمصافالىنفسهبهارفعقاسية

وكل(لانسانيةتاريخكلالتجريديبمنطقهصفديمطاعيرفضوهكذا.سيءكليثبتانبهرستطيعالذيالشكليالتجريديبمنطقهمسلحا

رؤضهيدفعهولم،وزيفااكاذيبذلككلمعتبرا،وافكارهاجهودهافهـو،ش.4وجهمناكثرالادباءهؤلاءوبينبينهصفديمطاعوالاستاذ

ولكنه،معهوالتعاطفواقعهالىالعودةالىالاوروبيةللثقافةالخضوعيؤ-القدرجيلبطلماقراهقراولعلهعميقةاوروبيةثقافةتثقفقد

وانوحدهيكونانيجبالمعاصرالانسانانواعلن،بأسرهالعالىمردض".المصريوالكاتبوالاديبوشووسارتروماركسلزرادش!ت"روايته

انه،الاخرينمنمؤازرةبلاحياتهعبءيحملوانالصفرمنيربدأفبىيعيشمنعزلفرديكاتبالىإضاايتحولبانمهدداكانولعله

بلا"31ص(لقدرجلروايةبطلنبيلليلىتصفكمايكون؟نيجبويأسهوقلقهوضجرهبوحذنهويتغنىالمحردةالمثاليةالقيممنمحالم

"الفضا،فييركزهصليببدون..الفراغفييكونانلابدانه،ركيزةبالمغرورويتحصنبالكليةالواقعو.يرفض،والعدمالوجودؤيويفكر

أطمعلاباختص،راليومانني":فيقول6.1عىنفسهنبيليصفوكماانل!لادبرمبلأتتيحالراهنالعربيالواقعظروفولكن.الموهوموالكبرياء

لااريد،بعقيدةأنحنقدلا،حقيقةأعلملا،؟حدااحترملا،شيءفيلانوذلك،ووصرتهلانعزالهالهبريرتعطيهولاالموقفهذامثليتشزر

لايرر!د،برتججولانساطمجردهكذااني،شيئاالىتدكعممااكنرالاملالىتدفعالواقعحالة

اعظ!انني،رأسهؤوققيمةلايئصب،مستقبملا!ة-؟يم-؟.-ويهـشجيبيرئبضانيرمشطيعالواقع(نكما،الياس

"...الفراعيلت!مهمندئر!شخم!ك!حم!؟./!ءفي2ص-اوروبيةثقاؤةاكقفوريعدولم،الاديبلصوت

منلذقيمهلصممه-طسترى3ىيتخليمالفردلمالذوهكذاو..لأقيضث!3!-+،د..9؟ةول3-.ءاصيرمدوىاةر(دعنعددهالايزبردضئيلةقلة

.......لأدثر.ب!دت4شمحىسمعت1دائرتهملكن،الاصابع

هعالتعاطفالىلمنجحول،لم،صبا3)"العالمفينرخس9+خحإ.؟ابرومكلالمطابعتخرجهااتيالمتنوعةلترجمات1

فوقهمنتصباظلولكنهمعهصالحوالتالمجتمعإ.-لأنهو07-ةقي7"هتصاومن،اجنبيةلغةلايرجيدونقدالذ.يناولئك

وصفليلىلنبيل((وقفهداويمنلغليهمستعليا::قينبم+لا-*؟9..!.مبررغيرا*ءكعلاءواقعهعلىالاديباستعلاءيصبح

!خغ-ش+-

نحاتنبيل"(6صهانيالىد4تتحدتوهيب+إدأ،-!!+!!--.منطقيولا

ء--شالجعالمفيمااليهبالمنسبةالعالم،كبيرلأبهلإول+.!!-!؟بز-ص-!.-1ظهـ-رتقدنفسلا(لاوروبيةالحضارةانكما

يصنعخاممادةالاهىانوصوادثواشياءانسان!!إ!..-؟؟!"-س3لاينطبقومثلهاقيمهامنالكيمرلان،فض!بحتها

--س!يرظمج-ب-ء..2

..مايرريىمنها6!خلأ؟"بخ-!في!لا.-!...الاناني،الاستعماريالاوروبيةالدولو؟قععلى

نمودجلهأليس-؟دش..."!2!-؟+..خ.-ت،الاوروببينمحيطعلىاهميتهاودائرتهاتقتصروانما

هيءنض!كلتهتلككانتوربما..اشكبهماهدا"خ":!؟إنر.--!؟ةى.ر.+كا!لاكثرا&وررضمناوروباتمنعلمانهابرعموحدهم

ويحلقمايعملويصملوي!نحتويسكب.بذيبانه.!!بر.3.و-.،للانتصانقيمةكلفيهااهدرتطاحنةصربمن

هد((لصانعارذلككلخلالتحسمنوانتمايخلق-.س:9.3غ-!-.اىفى،--.+-هـ-!ال!ربيالمثقففاروعليه

لايرعرف!المطافاخرفي(نه،هناك...مانوعاتائه-""-لاء-7!/+--كأء.!+.خ!-،:اهـىاضطرارايرضطريعد

\!!



يماوسانديالمتايةالمطلقةحريته،صورهااوسعفيإفرداحريةب!"..المعرفةكلرعرفهاوبرفعلماذا

نف!مهازاءبرمسؤليتهيلتزممكامحاكونهوبين4وعواطفونزواتهغرائزهكليرعترفلاصفديمطاعيصوره؟م،المعاصرالعربيانالانسفانو!كذا

!إلهانفسهوهبا!قيالكفاحوقضببةومجتمعههـصليسمتةيوانما،خارجيوجوداشءوض!وع!بةمقايرجمسبأيل!وا!ع

ج!ولالذيالذ!ت!ماإتجر-ديالفرضلمهـذاالاولىالنتيجةوكانتالان!انيةإوافعمطاعار؟فدالممطقيةتيجةوال!.وحدهاذاتهمناحكا!ى

هذاواقععنبعيدجوفيدارتمطاعروايةان،لروايتهموضوعامطاعاهـ*ط،عماوكل4ذاتيتؤياالعر.المفكراستغراقمنيت!خلصلمانهكلها

عنه./ضحدثانمطاعحاولالذيالجءلهداوافعوعن،ت!معالمص،وص!ها4ومثا4بقهه\)*رإء؟الواقعبرفض/كأفلمانههويصنعهان

وبرودهتحقىقفيتصمت!لانالجيلهداتواجهانتين4مشكاخطرولعلفذله3الانسازكبالىواشعؤرفضإرفضواالاستعلاءدائرةوسعولكنه

هـصادنىحدالنفسهالجيلهذاشبابرصمنانطريقعنالماديمنرصيدبلاتجرإديائ:ا8ذالرفضهذاوظل،اليومحتىالعصوراؤدم

ولباسابسيطاطعامايجدانعلىؤدرتهفيتزرمثلالتيا"اديةالضمانات.الوافع

تحبهويحئ،،التيالفتاةيجدانحقهمنيكونوان،تؤوير4وحجرةابسظسبقآء!العربيالواقعفانالحدهداعئهرجتهإمالموقفولمكن

كذ!بعررليسعتطببع،الوعيمندرجةعلىالجمالمتوسطةبسيطةفتاةبعزا-،--مليتفوا،افنفرجموقفالانرلمجفونالذينلايرحمؤ!مناان

ولكن.ورللأصرينلنفسهنافعايكونانمحاولاانحياةمعركةفي./نجط(قانلاه"ء(!مةيصقدمانمطاععاىءمروض،ؤ*(ن،وةاقهـبموصجرهمويرلمسهم

دوايتهبطلعنرو؟حدثافيقولىمطلقارفضاد!قى1.1اإتكلقىيرؤضا(؟دف"،حومهـمالايون"في،ءعلنركاى4فيوالشرالمواقيهذا!اويررالي

خطاوزيفايرىكانوانققراابداالعالمفيلايرىنبيل".15ءىالانسانىالواقعتعييرالىمدعوالعربيالفردعنان"القدرجلي))وفي

."والكوينالخلقفيستويهااوظ"-لاره-:،هـلهاغامضةمثاإيةرعبةتظلالرغبةهدهولكن،بأسره

فورلكماالذا.نهكأحريتهتحقيقيحاولانالجبلتمبابعلىفانوادن.ؤ:لمنبآسرهالواؤء-مطاعرفضانبعد،الوافع

كللافاتيعقدواو(نالعرقتربواانءإيهم،رواينتهفيمطاعبطلنبيل"ازالفانهالاوروبببةإلثقافةالظاهريرفضهمنوبإلرغممطاعانكما

وه-صمالفاخرةالسياراتفييتنزهواوانامرأةمناكثرمعجنسببةن13ولثن،الثقاؤيتكوينهفيتساهمن9بعدمنها(لتخلمصعنعاجزا

لهمتسمحولا،الشهراخرحتىالطعاملهممايصمنلميدهمفيلايملكونإصفر1منوابىداربئ11،صيرقضيستطيعبرإنهإزعم(نيستطيعالمفكر

بالنيابةلمطاعاقسهم(ننيإ(البيرةمنزجاجةبشربالمحدودةمبيزانيتهمشفي*انيستطهـعوالناؤد،الواقعكيالتحقيقسهلدلمكاظنفما

وممارسةدواتهمتحريرفيالرغبةكلراعبونبانهمالجيلهذاشبابعنقا-قمنالوجوديئ(لفلسفةاصطلاحاتبكثرةيرستخدممطاعانبوضوح

منوهمذلكيستطيعونكيفولكن،2ممكنحداقصى؟لىالحريةهدهفيبهايشعروماطاقة41(لافانحريةءهىهوتأكبووحدةوهجرويأس

لايرضونصحيفةفيوظيفةرقبلواانالىمضطرونالعيشلقمةاجل.منفصإةدراسةوحدهما)-?قوفزعرعبمن(لحريةهدهمواجهة

ليسالفردحريةتحقيقان!ميهالكتابتهمايضطرونعناواتجاههاعنماءفرضهرغمداتي!فيمعرقامازالانهؤيمطاعارمةته!د:وهكذا

لنايركأصفصفديانمطاعمنننتظركناوقد،الظروفءنمجردةمسألةهـعالغربيةللثقافةر(فضا،؟لذاتيةهدهمنتسخلصمنيه"ء4الواقع

ان.ردل،الجيلهذاازمةتسببالمتيللضبباع؟لحقيقيةالاسبابعنمعاتلا؟ماعنعاجزاذلكاجلمنمازالوانهاليهامشدثدامازالانه

هـنا،وتفي.ماؤيهايدهـكونعنتريةباعمالىالقيامالىلهمداعيايقفرصي-دبلاذهضيلمياتجريدمازال"عالمفانولذلكمعهوالتعاطفالواقع

تتضاءلرأعمالورقومون،ممكنحداقصىالىحريئهمويحققون،روعةالفنيئالناصيةمنبمغامرةشبه9مطاعروايةماجعلوهذ؟..الواقعمن

!كيشوتدونالرائعالبطلاعمالكلروعتهاجانبالىتقهاتاوليينبيننا?ملمماالفنيةط،ءالاخمنلكتيراإكا.نبفيهاتعرض

لدفعماركفك!جيبهفيوليىالمقهىءلىيجلسانمرةمطاعجربهل.والقيودالسدودمنكثيرافنيكعملللرواية

،الصباحمندال!اميذقلممنصلفرةوجهـ4وؤي،الشايمنكوبثمنتا3الذيالوؤتوفي،محضهني3عا!برحولالورمطأعورواية

السياسةؤضايافيمع،مويتناقشلرقاقهالابئساميرحاولذانمعوهووافراحه4احزازفيالرجلحدهـالمشاعراتهءويرلنا/فدمانمظفيهنئنظر

مااجيلأهذالارظءالحقيقةالبطولاتبهذهمطاعيلتقلماو،والأدبالمعرهـقيهذهمنيتخلحىانفي4ورغبتمج*مكل4وبيننفسهبينوصراعه

رظوا!امحىارهيمعلىء4"ا(واقعر!ضكم(رفضهمبهماإ*قىحينانهبناءايجابيايتجونوان،بهتحبيطإلتيالظروف!كلرغمصا"دايظلوان

الىالانطلاقمنلذاتهالمثاليةال!ريةفيالميتافيز،فيتفكيرهتمعتافهةءا،-النارقدماىءإىيؤ!!ربمطاعادا،ازساإسلبياكارا!بعد

!إالغامصةالهلاميةآفإقهووساءأ"الجبلشيابروطا?لىفبهيسقطعالما،كصحرحدالىبهخاصا

وصفههومطاعروايهفيالدهصصةالىالقارىءفعمايداكثرمنولعلحأءدا/انبرهايحاولالتياءجرربىيةاالمثاليةوافكارهاخاء-ةاا،ذاتة

يرحسدهحي!اةيعيشىفانهدإكومع،فقيرثىاببانهنب!يلروايتهلبطلالتنمخءيةوهونبيلشخصيةخلالمننفس!هءنيعلنوانالذاتيةأزمونةءئ

ب!رقالشرقمنالعرقيسهوردكانانهص؟ى،ضياءالاخمنكئيرعثيهاالمعربيليالمحيطي!تعلقف!بمالاالكفاحابط،لىمنبطلا(لروايةفيالرئيسية

الجزائر.فيالوطنياإ*خريرجبهةرجالبينيحاربوهو،غامضةسر،بئإ!له3الانسانياإصعيدءلىالبطولةهذه"ضطقةبرمدانهوحدهـبل

!إا!اربهسذاماأروع،ك!رحدالىاك.رزودمنيباخؤرضادلكاجلمنالمؤلفويف*رض

لضبابيعيشهاكطالحئسيةالمشكلةروإبتهفيصفديمطاعحلوقد(ر-ىفرديا؟ولىا!يسنطيعالانساراىالروارقىفيلئايرعمفالمؤلف

والحبالجئسيةللعلاؤاتمفءحةروايتهفيفالابواب،الجيلهداولابعقبدةلارومندورهااو!معفيالؤرديةحريض"برمارس،حداقصى

يقدمهالذيالعالمهد(9رنةمقمننخجللاتجعلنابصورة،صورهتى4لمواج،احدءظعوراينتظرولا،له3الواقعويرفضركيزةءلىيرتكز

باريمستحررااجواءداكثردمثقفيللحياةصورةاعتبارهعلىم!اعلناار،للأؤقير!ىوير15"!؟معهلاؤراد*!اروالاص!اءبالعويمتمعروحبدامصيره

سيارت!،وليلىفيهيفاءتهخطيبمعيركبايةاإروبطلفنبميل،وانطلاقاالعصقويش!رب،بهت،1في4نرخطيهويحون،فتاةمناكثرمعالحئسجبة

بساعدهخطيبتهنبيلويطوقي،العربةفيالخإفيالمقعدفيتجلسصديقتهعجزهورعلن،لاصدقائهبالعداءويرشعر،الذاتيةهمومهفي4يغرقحتى

بكلالاماميالمقعدمننبيليندفعبالبردشعورهأعنليلىتعلنوصينمجردالمرأةمعوءؤقاتهالجنسية4تجماربمنو!خذ،زوجابربمونانعن

،بإلدفءتشعرانليلىتسه"ظيعحهىالخلفيالمقعدالىويثتقلبساطةدموا)ء-رالموتويرءهـى،خصوبةاكثر4تجاربريجعللكيتجاربحقل

ليدخلا،البيانوعلىتعزفل!بلىوهيفاءنبيلي!نؤك(فىهزلهيفاءمنزلوفيرشح-قمش!وراؤضانايظلكلهذلكمعول!"،والوثصةءياعوالف

علاؤتهبيننيبلويجمعإ!واحدسريروفيواحدةحجرةفيويناماعنتتحدثالعروبةابرطالمنروهرراوبطلا،وتةوقهائهبكبر.إالاضريرن

معئىلايفهملاؤ4بالخيانةيشعراندون4خطيبتوهيفاءبلياىالجنسيةرار.بسىفيالعربالطلبةالىبالكفاحش،رتهوتهءلى،هـ؟اتالمنةكفاحه

وصداقهنبيلبينليلىتجمعامراتينبيننبيليجمعوكما،الكلم!ةلهذه!!المصبرال"ةمنالهاويصحقدوةالىثصبانويضووزره

مناطوربانهاتشعرماتزالوهيالاحردراعالىرجلذراعمنوتنتقلعربر:قىبصورةالتوفيقويرحاول،النقيضبنبينالم؟لفيجمعوهكذا
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اروايةااحداتتجيعمحلىساعدتقداكقريريةالنزعةكانتواذاويىحمثونبالذنبيشعرونولابلواقعلأ/مترفونطاعابطال5!عذراء

رىاف-نزءةالزعةهذهالىنضبفانرمكقةازناحيويتهاوقتلتوهـلمنرالقيميععترفونولا،الضائعوجودهممعىءنهدهعلاقاتهمفي

اح!بطةاوالظروفالانسمانريناملاقة1تحدبربىهفيالمؤلففيلسفةتضصلالئنمصرقفيالجئسءكأبالمتتكلةاحساسهمررمفياحرارفهـمذلكاجل

عليه،الى*؟رجيةالظروفتأثبر"ظالفرديجردأنيجبمطاعان،به؟يى"ءتببقةوتقاليدبالذلبشعورمنيحيطهاوما،العميقةوجدورها

يرءتمقهـاانإنبغبمحريضهويحققص-،!هيعمشحينالانس(نانويعهقدالصرربماللقاءعلىحنىالشبابقدرةوعرم،الاقطاععهدمنمترسبة

الانسانرجا،وللتياالوسيلةألاليص-تالخارجيةالظروؤطوان،وحدهءإ-الماديرةفدرتهموعدمءللأفاتهمفيصيةء9وا!هوالسررة،الحر

!رهـصةالح،لةهذهؤيالفررة3و**ر،ذاتهامامنفسهبهايبررانالارفاط،م!مهووليةتحملمنوفزعهمالطبيعيطررقهافيبملأقاتهمالسير

دقاءوالاء--والئاسىالعالمءنبعيد(ذا""داخلتدورصرفةؤرديةال!برلىحواير15وانببعضهاوذلكبكليشعرواالامطاعابطالحقمن

ذعمقت(وكلم))142سروايتهبطلةهيفاءواصحفا،إقولوهـووالطروفالض"اع،منتخلع!او؟لذاتعنلملبحثتجربةكمجردالجنسبكأوالعلاقات

لأ،عاتتون"حكانت،والثقاؤيةالواقعبةتجربتهااغتتوكلماشخصببرهامطاعيصورهالذيالجيلهدايكونوان!دمشقهيهدهتكونانولكن

اهـاخاباالوجود"ننوعاخاصةأولها،للانسانانوهيثابتةحقيقة!احدبهيق!ننعمالافهدادمشقفيالعربىالشبابجببلصورةهو

وكلمئىءقى"خارجلآط-قياو،اجى؟ماعبةاوة"اعفجمهز!نحكملاالذيالصميميوتشحب،وصدهمطاعذهنفيالالايعيشمطاعرصورهالذيالعالمان

بأنيقف"اشنرروعيهزادءلماالانسانانالم؟لفرأيفيذلكانئ!-ارةولولا،تحتفيانإضوشككبيرحتىحدالىالواقعملامحفيه

نناقشىانمجالناوليس،والطبقيةقىالاجتماءبالظروفلاتتأثرحقيقتههـلى4رواير؟تمنز"خرفاناستطعئا"واحيائهادمشقالىالمؤلف

يمتئقاناءؤلفحقمن9نؤ،صوابهاوالرايهداخطأفي((ؤلمفطال4الاهؤلأءيوجدانلاعنعربيةباسماءلابطالهتسميتهولولا،دمشق

بصهاروخاذاالرأيهذاانالى4ننهاننحبولكنا،أراءمن"،يررإد!العربيةالبيئةعيربيئةأيفي

افي؟ورةاثدإد!صئحفانه،بحرفيتهرورضقدوكانمطلمقةبصورةالغئان4فاتألروايةموصوععلىالضجرلمإديالشكليالمنطقيسيطروكما

هذهفيرهـءحلاوالحركيالمنفءمحبالانسانتطورلانوذلك،فت4ءاى.لموضوعهالكاتبعرضطروقةعلىايضايسيطر

عى،معزولايقفولمدئ"،معهاوكليزفاءللألخارجيةابالظروفء*أثرااـحالةاوالفنونالروائيالفنبديهبلمتمنالاولىاليديهيةعنيتجاوزفمطاع

تص-ءالقصةوي(لخارج"كأالاحداثانذلكو"كعنى،المطروؤطهذهلايالقىموةهـوعهيعالجحينالفنانان.لاتقريرتصويرالفنانوهيجميعا

ىؤتقففالشخصيات،معهاالتفاعللاتتيادلالشخصباتعنمفصولكأحب،ة"ئفضرة!خنناروانما،والنياسالحياةعإىضنحجرةجاهزةاحكاما

رتحه-ءوالا-راث،تهاحررتحقيقوتحاولالداصأيعالمهاتراقبعزلتهاهـ-!نوحركأهاسلوكهاخدلالمنلنايكشفلمكيالتممضصياتمنمجموعة

لمرجاأكأوروقخروجمفامساالاالتضضصياتهذهتمساندونالخارجفيلتفاصيلعرصهطريقعنيحاولىوبحيث،نحوهابهأحسالذىالاحسماس

ا!رزهرجيةالحوكةتأثبار*نيضعفالاتجاههذامنلكاناداوا.فقطوحيث،ابر؟رهيريدماالنهالةفيي!بررانوحركاتهاالشحصياتسلوك

ؤما،الشعخصيةداخلالداخايةالحركةا!ايضعففانهالقصةؤب(لقارىءتكسبصفحاتهامنصفحةاوالروايةفصولمنفصلكلان

ء-صمفصولةوحمهقتهارصمي!ضهاتحضفط(لانسانيةالشخصبةدامت!منهابالاقتر؟بواحساساالشضصياتعلىالتنعرفمنامزيد

وإذل!وة!ف*لا.فاؤ،1إبم!ونءيها"الش،رجالظروفتأثيرقن،الظروفمناقناعااكنرانهاعامةبمورةوالفنونالادبمايميزاهممنولعل

الخادجي!،ة3الحرقبل"قمقدتما3الداخلبةالحركةصيةالشضتفكلراوالفبلسوفورنعفويرةاكثربهـوالفنانلان،الانسازيةالعلوممنغيرها

؟لىاضرو:!ؤ،ذ(،ذجاحهعناصرمنعنهءراهمخانيبالىالفنيالعملويفقدويحاولا)واقعشنادخلفومهولهبافكارهيختميانه،الاجتماععالم

؟ع!-زننم"لواذةيلابطالم!!الخارجيةالحركةلنالايقدما؟لفاانذلكولعل.فرةصايراهماءلينايفرضلاانهعفويخنهمنيبدوبمايقنعناان

الن!صية،"ثاءرهمتمور(لننيالداخلي!الحركةولا،لسلوكهممظاهرتفكبرهفانالتفكهـرعايقكأنمهماانهفيتظهرالحقيقىالفناناصالة

قدالحالةءـرزن!!يؤ،ثا،همءلييصدرها4تقريريراحكامصورةفيالا.العفورلةمنستارخافي!ختفيولكئهمباشرةبصورةلايظهر

الىلهـايحوالذيالرواربئجوءلىإس-طرالذيالجمودفيارترزررك،والئاسالحياةعلىجاهزةاحهـامايطلقانالروافيحقمنليس

ابطال!"انولح!لمانهءاىا،لمؤيةطددهابربيدةالتقويرالاحكاممنمجمومحةهذهلان،جبانا؟وشجاعاكانبانهماانسانعلىمباشرباسلوبفيحكم

.اصر!ااىاالمروا/قياولءن.ظغكرروالضياحرىناحية"نولازها،ناحيةمنالةنطبيعةمنليستالمطلقةالاحكام

ؤ،ررنرمححدمورتابةج!ودءق"روايونلى"كرء!ماتتسبماحسالم؟لفولعلافنهمبلمالق!دهداخلبسهولةتصنيالهلا)مكنالائسا!لا!،كادبةاحكام

الافسمان!بةعرؤعتانمنذ،جه-عاائهونالمروعرؤهاالتيالسرداساليكلصوررونعصورةالقادىءعاىيعرض؟نيكفيالحقيقيالفنانولكن

الدأخلي،الموقولوبمروستخدمرواير""فيهءخبالذيعصرهح!ىارروايرة!عل-اءحهيمالقارىءويرتركفصنبفهايصأولاندونالانسأنىالسلود

ءم!اا*دةوشض"ببةعلى،قيتء-رورم،الثصضصبقيلسانعلىوا&-رد.يسضئتجهانيستطيعبماالصورةهذه

ا(ولفلسهانءلىال!مهرد41".خدم(نهكما،الىروازيينمنالكن!بربونلالاحكاماطلاقالىيراجأول!نهالتصمويرالىبل!لاالروايةفيومطاع

اكببامايشطروعل،ت3رياا!هذووالىرورمائل"الىخلمىالمذكراتواستضاهـمهـ-دقمه!وتا"نتبلمغاقىيالاحكلامهذه،اةالحبوعلىالناسعلى

ؤكأاءتناحد!دؤبدهـر؟طو.*ن،الفهاءين"نغيرهاستضدروهاوسائلءنع-قالاءتفأريصحولا،وزشروؤوانهـمقاذوراتبانهمالبشروصف

هـرهءنولسياخبناوولىيلة-دم/ب-"ؤدالمولفاانلىرواؤ-بئ1لىلاءمالم!لمع!لمنشخص-،تهلسمانعلىؤهـوردتالاحكامهدهمثلىبانمطاع

ؤصيالوسائلهذهبكلاشعانءطإعول،ئ،دمايرليرققالو!سائلسنع،لحهااخرىلةمسأوه!ه-با.نهش!ضهجميعلسانعلمىيتكلمالذيهو

ى4د؟صمنولوجشء"فيتتحدثبل-لكإوهيتبدافالروارة.واحدعملاطللاقالاحكامفي"ئمثلالتيالتقريريةالنزعةهدهادتوقد.بعدفيما

سضضولىالىضىهياىلانالى،طمثظارىءالمقإكادوءانبيإط(لىبهتتجه،3نضها-رلجمودوذلك(لروايةمنبالمالىالقاريءشعورألىالجاهزة

نار،دلياىمذكراتالىالم؟لمفئقووار"ىحالىروايةفيالسردعمليةثمض!بباقهـاعلىتعرفايزددلمالقراءةفبمالق(ريءاستمراما3لانهوذلك

ليضبيل؟خرؤ،1ردايةمنذتاتها3مذب*.،برقيبداتانهالببلىلسانع)ىوردل"تيا،والناسالجباةعاىالجاهزةالمقررةالاحكاملهذهتعرضوانما

!،-ؤبئ!زمتكبماا1الليمةص"تالمهـ،واتهدهءإ(بقىءنتنقطعلموا.هاانارفاريءيشهكررحبث،ا!لموبمناكتروفيصورةمنباكثر-تتكرر

ناا)!ردحالاهـ،نهذاب!دالقارىءويرشعر.القهصةتضهـ!فهانؤ!ة-هـ،علميهالاحكامباطلا!اءتفى،بالوافعالالصالفقدلالهالم(ؤلف

لاالمولفولكئ،م!؟ر(!هاخلالورىلموبهابال!قي(لمقصستعرضربهبلىؤقدتالىروارةلانمتابعننهافيوالرغبةشخصبباتهمعا!تعاطفالقاريء

رالردال!ئانيالؤ-لماولفيل"دالانهكثيراالاؤتراضهداالىيربرجنا!صهيمفهءاالمؤلفلدىليمسبالهيشعر(لقاريءولأن،الحركةديئامية

ا)صدؤىبيلإ"اراورض!أيلاةالىسدؤينمضبمنكادولأ،لسانهعاىإف،صا(ؤلفبانذلكاجلكلنالروايةوتشعرنا.ل4قاريءيدخرهوما

دس(لىر!،ئلالىراتم!3منتدورالدائرةوتمى!مر،لسانهءلملى.الاديبالى"ت"الفيلسوفالىاقربوانهيصورمما(كثر
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.حالكلءلىذزهةليست-!نسظ.كناوقد،الشخصياتلسانعاىسدالىالمؤلفلسانعلى

محمد؟اكء!بروورزاعنكف..نزهةاطلباننياترى-و،كأالحببعضا!روابةاكسبذاثانلوكلهذلكللمولفنغفران

لمحضادتمت-قدالجولةولكن-:وؤ،ل.باسمهتنادير4"رةاولدلانجس-فاثا،بطابعهدلككلطبعقدا،؟لفولكئ،افتقدتهاالتي

.ساعاتانيرسدوبين،،لارررواو(لذكرإاتالمذكراتبينالنوعيةفياختلاف"

سأنامانثياهلياخبرت...شيءكلتدبرت...باسلا-مهطالي،*ركا؟لفؤاالث!مخصيات"نغيرهبلسان(وبلسانهالمؤلف

تتز.إ-او!كذا"عئدهاالاسبوعغطلةاؤضياحيانافانا...عمةبماتدانرقارنالقارىءمتطيعوب.ا!-قير.يريالمفكريالطأبع،شيءكلعلى

وهـللهرفيقصورةفيمحمدمعوقطاقللجرا،ثبائعبزيهيفاءفرؤ--ارجدفلاروايتهفيالمؤلفاوردها(لتيالسرداساليبكلبين

(لسائقهيفاءو.نأمر،العمالبيضةالىنقللأالمؤلفيتقلئالكيذلكاكردوسا"لل3.نمصلفقراتلوضعتروتسع،جال41كانواو،بينها

منهيفاء"دهتذيحيتخمارةالىمحمدمعهيفاء،تدخلباكوقفب-نا!لفالدىفرقلاانهالقارىءليدركالم؟لفاهـتخد!هاالتي

وجو!،ث!منذلكيبدوكماالدنياالطبقةمنالشمارةفيمحمدزبائنان"نفس!المؤلفاسلوبوبين،الرسائلوأسلوبالمذكراتأسلوب

وينتهصز.المؤدبغيرالجلفوساوكهمالممزؤةوملابسهم،لمرهق!1بينفرق،انهكما،شخصياتهمنشخصيةاياسلوباو؟لسردفي

السياسيةللاحداث،لالعمتتبعءنليحدثناالمغامرةهذهفرصةا؟لفانطيق"ولائراوولفحملنافقدواذن.الحواراوالداخليالمنولوج

رجالؤيحضرالبوليسعيةنهادتهاالىتصلحتىالمغامرة"ستمرثم،كم-الروايةسدحاولىولوالمتعددةالاساليبهذهبينبتشتيت!نا

ينتهزحيث،بالخمارةالموجودينجميعءلىالقبضو.بلقونالىتحريشحصيا.نهمنشخصيةبلساناوهوبلسانه-جميمااللهعباديفعل

رجالاماموشه9متهعبدوابوالمعاملشجاعةعنليت!حدث؟لفرصةالمؤلفوودهلكلواضحةؤضيةضرورة.بلمحلا(لقارىءدامماواستراحلار؟ح

فيومحمدههفاءوتبيت،بالخيانةاحهـدألرجالواتهامه،التحقيقالاعلانالىذلكمعالم؟لفاضطروؤد.السردفيالمتعاددةالاساليب

ادو(لعا!لىعداماالصباحفيالجميعسر(حيطلقحيثالسجن،الغربةالمفارؤ(تهـتكثيرفيوقعانهص:ىل!ظةكلفينفسهعن

عبدو.الر-ائلهذه؟"نأحسانهمعلنامثلالحسانجوليارسائليقطعفهـو

عليها.فرضامفروضةتبدوالروايةفيلكفاح1احداثكلانوالواؤعونجنحت-دثانفيالقارىءويستسمحير.بدهاالتياهدافهتحققلا

(بطاللانوذلك،الؤلففيهوؤعالذيالقاسيالاحراجهووهذاحسشلالمنلاهيفاءلسانعاىعاينأربرضانهثم،وبأسلوبهبنفسه

منمجموء4عليهمجهدهالمؤلفيركزالذينالرئيسيينا!روايةإ!تموتن1قبلنةسهافيدارتالشيالمشاعركلهيتصوراتها

وعا--،حقيقتهمعنيبحثونزالواماالذينالضائعةالشخصياتشيء،كلعلىالذهنيالتجرإبيمنطقهفرضؤدالمؤلفكانوادا

ولا،ركيزةبلاالفراعفييستهالذي،(لرئيسيالروايةبطلؤمتهماصصبحبحيث،روايرتهفيالاحداثتطورمنطقعلىايضافرصهفاله

المنطقة،نوعليه،بعقيدةيعتقدولا،احدايحترمولابشيءيومن،ةالروإ،احداتكلفيتتحهمالىنربالوحيدةالقوةيمثلاثرلف

"ءصالعنابطالهيبعدانالمؤلفعلىيفرضكانالروارةالطبيعيانهيى(دوفنيكعملالطبيعيالتطورفيمنطقهاالروايةوفندت

واالضائعةنفوسهممنضئيلاؤدراولويجدواحهكأ،الايجابيالكفاحكأبالروا؟يتحركمت!صلترابطهناكيعدولم،المؤلفأذاتيةعنمفصول

اجلياومن!هايعملوناكيبالا!،رافرو!زوزاقلقاايماناولويؤمنوااحداثاختيارفييتحكمو(نما.مرحلةالىمرحركأمنديئاميةحركة

تماسكااكثرالروايرةلكانتالحدهذاعئدبروايتهوؤفلوالمؤلفولعلتبدوالروإ،"احداتبجغلمما،وحدهاالكاتبرغبات(لرواية

كاملاخاواي!خاوليمملالواقع،واجهانيستطيعكانماالمؤلفولكن!نتحدثناانسبقوؤد،مترابطةغيرمفككةالاحيانمنكثيرفي

وعلي4؟العربيةالقضيةاجلمنالكفاحفي"القدرجيل"دورمنالخارحسةوالظروفالشخصياتبينبالتفاعليعترفلاالهـاتبان

كانالايجابيمجالىالعملفيابطالهدورعنحدبثهفيالمؤلففانفيقلانفيالحقكلنفسهمطاعاعطىهناومن،الفئيالعملداخل

اختصاراالدورهذايختصرأحيانافهو،وسيلتلينمنوشبلةالىيلحأبفصةايالىوجههاعاىوإسحبهايدهيرمجالايالىالشخصيات

المنطمةدورابراراراد!دماحدثكمامقرراحكماعليهيطلقبانممثلاايء-صيستد!يا!يستطيحانهالقاديءيشعربحيث،يريدها

؟سطر-عدةفيكلهالئضالهـهـافأحتمر!نبيلاليهايشميالتي.بش!اءمااليهـابرضيفاوالمؤلفيقدمهااكيالمشاهدمنمش!د

تلكالثياءهواحبت"(.2صفحةبنبيلهيفاءعلاؤةعنرتءدثوهوإ!كثيرولاؤليلفيالروادةتت!أثراندونالمشاهدمن

ة!بواعمالهامنظمت"اخبارع!تسمعهماوكأن...!واحبةكما!ليلر4بر:ورهـبرواروانالعمالعنبرءخسثانمثلالمطاعيحاوفحين

ا!ظمة.هذهوجهخلالهامنيبرفياتيالعربيةوالبطولاتالديكنا.ؤوريةوا!كامهذموراتمنمزيدالناليقدمالمتقفينصو(دثوجوىجوهءن

((..اكثراوسببنعشرمئدبل،المرحلةهدهفيفقطليسالرومانسيةالمغامراتالىاؤربحوادثيفتعل،الاخرىالطبقةهذهعن

المنظمةهدهبهافامتا"فبااالبطولاتكلالمؤلفاصتصروهكذاالارشنقراطيةهيفاء،ةالحياةواقعالىمنهاالبوليهـم!كأفيالرو؟ياتتقعالتي

(لكفاحهدالتصويرنفسهليكرصلالكي،القايلةالاسطرهدهفيكات-تحش))بتهامنمقربةءاىاله-حفيبيعللأمبة.نعجبالمدللة

ىاواصدقاؤهلبب-لصاولالذي(لو!رالعملاىبل.؟لايجاجمبسياوةاهامهوقفتؤةد،امطاراور/،حدونولكنقليلاباردةامسعية

إفع!ئدوروكولانهمحرلدلصعادناتوعلى،يركالدونلمؤقتل3،تاتوفهملدوهولياقنمنلصريقولمهبورا!حابائع)محمدوؤعر،خلقةبملابرسصبيماورأى،؟لبابوؤتحجرة4

لخياشه.ولا،عقيدةاجلمنلايقتاولهوهم،ضطحريتهميرهارسوا.ارةالسبالىقفزثملصةفاه(الصحف

لكي،يقتلوهانفقطيرإدونلانهميقتاونهولكنهمالعروبةلقضية!زءاستعطيني..ؤالتصةى....بسألانلونبجو(رهاجلس

ذاتيعملالىالعملتحولوهكذا،القتلفيحريتهميمارسوا:امامهينظروهوفاجاب"الجرائدتقصد"عليهاتقبضالتيهذهمن

المصادفاتمنبمصادفة،العملهذافيفسلمواوعندعاصرف؟العجوزعنيهاخلعهالتيهذهوللأبسي؟ليسست

تحقيقفيمنهملكلذاتيةهزبمةكانلانهعليهمؤاسيافشلهـمكانلقد.اتقمصهاالتيالشخصيةتناسباعني..تناسبنيألمست

مستشفىالىاخوهاودخلؤليلبعدهيفاءفانتحرت،حريتله.الجوخيةالقبعةهذهتحتلفهريرفصت

اخووذهبحلب(لىرومانسيةبصورةحسانوهربالعقليكأالامراضلحمرة1شديرد-ناشفتيكان..جداناعم،جدانطيفوجهـكولكن-

الخ..ةالجز(ئرالىليلى؟نبدأاينمنالسيارةتقفانيجباينقل-.

مسورالنايقدملكي(لمؤلف(ليهال!التيالثان!بةالموسيلةاما......

اخرىمناطقدمشق؟الىفهيالهروببشخصياتمنالعربيالنضالمنصوربكاصنعماذااعرفلا-؟كذلكاليسبيترحبلا،نك-

ومعقولامنطقيابابطالهالمؤلفانتقالكانولو،والجزائرحلبمثل8لكزميلاننيافرض-اضايقكلن-
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صضرولذلكتبريربلايمونونكيفيعرفونلالانهمالمصلينمناصلمرهذاولكن،ا،؟لفال!بهافيالتيالوسيلةضلىأعتراضلاحدكانلما

صنارمدوج!نمامامقي!االحقهالوعبليعيثىالجزا!الىبنفسهتصسورصعيحفققداندفاعي!اشكلاالغالب!ييأخذكانالانضظل

صاحبرةهـ-قوعظضف-صهمونهمروعةالجزاؤر.بينوليعلمناج!محاولسةودونكاملةبعفو،4قيحركونالذينلابطالهالخاصالمؤف

!إ(خرى-"ولكنش،العقليللؤبمر؟ااخضاعاوؤانهماتصرتبريرعنالبحت

داخلالاحداثقىبحقيقيقرفلا"القدرجيل"مؤلفكانواذام!فسحنت!ابفحسان،الواقعمنطقمعيةةقىلاكثيرةاحيانفي

مجالايالىالتنقلفيالحر،يئكللنفس!وإعطيوترابطهاالفنيالعملنجركالدكتا"ورلمقلإلمحاولتهمفشلبعدولكنه،عملهمناسرتهيعول

الذيالنوعذلكمن.نكونلانميللأثر31لذلكروايتهؤأن،ير/بهعدةورقضي،هومص!يرهو9ابور4"صيرفييفكراندونوظيفته

رفصدالتياقصةاوهي"ا!شمخصية"قصةاسمالنقادعليهيطلقلقد"928صفحة(لهءورةهـفهءلىليميشحلبميمت!كعا؟يام

المجتمعمنبأوررهقطاعلاواحدةشخصيةتصويرالى(لمؤلفبهااعرفهالاازقةفي!سيلا!يالامالغايةلاصابالىمساةراوجدتني

ل!!سبم/!هيرمجالىالىبشخصبلإ"يضضقلالحارةهذهفيوهوالصحراويهالشصسولارقب،ؤجلمناذننطرقتمالاهجةولاسضمع

المجالاتشقىفيوسلوكهاالشخصببةهذهجوانبمنجانبالنايوضح.....2والصفراالبيضاءالببوتعلىالصادالعنيفضوءهاتسمكب

داخلال!بثلحقيقهـةيخضعلاانفيحرذلكاجلمنو!و،والبيئاتماكل،معيناقص!انيا*!داندوناذنا(!.ونجةهذهالىاتت

مراحلمنمرحلةالشخصيةفصةيعتبرونوالنقاد،الفنيالعملهـاواجهلهاتجهلنيتظلءدينةالىبنفسيا!ربانهـوابتغيه

ا!طا!روايةالىبالقياسمشتلفةمرحلةكانتوانالروايةقطور(!-صالمقبينالاولالاسبوعقضيت..سبيلاذلدالى؟لهتطعنا

سلوكيمهـدبحيث،كاملاوالشخصياتالاحداثبينفيهاالتفاعلي!بدوواصر،كرسيءلىالطوالالساعاتاجلمى..السينماودوروالشوارع

تطورعلىرلمورهاالاحداثتؤثركما،الاحداثلوقوعالشخصياتيلتصقالذيبالخشباحساسيمع،تجحدبجسدياحهاسيإكادحى؟ى

الشعر!مية""ؤصةفيوالبطل،المختامةجوانبهالناوتكشفالشخصيةاؤملتجعلني،الباكرالصباحساعاتمند،حقيقيةحركةدون،لحميبه

فارزالاخرىالقصةاما،الاضواءكلالمؤلفءيهيركزواضحا!رربصهىبعاملذلكبعدحسانويرتعرف."بعضهاعن؟لاحاسيس

يعيشالؤيالاجتماعيالاطاروبينالبطلبين"شتركةتكونقيهاالبطولةة--يذلكبعدنفسهويجدمعهمصنعفيعاملايشتغلثم"رامز"

محورعلىالاضواءتركيزاوالاخرعناحدهمافصليمكنلابحيثفيهؤرصتهؤلف41يجدالصورةهذهوعلىالمدينةفيالعماليةالحركةطليعة

.و!ره؟!حورينمناجلمنوكفاحهالهاتصورهحسبالعمالميةالحركةعنليحدثنا

.....إ!الكفاحبهـذاتتلاعبالتيوالعواملوالتضامن(لتحرر

"-5.أ!صمحهعلىاكمه-الى"نبيل"ببطدهينتقلالجزائرعنيتحدث(نالمؤلفيريدوحين

الرار-صالبطوليالكفاحلهذاصورةلنايقدملاا(؟لفولكن،ضاك5

الذاتية،نبيلبطلهارمةعنحدثنامابقدزالمجاهأدةالارضهدءعلى

وليكتشفموتومروعةعنلاجزائريبنليكشفالجزائرالىدهبالذي

*دنجئهموجهاإقولفهو.وموتهمكفاحهمفيايض(يمثلونالجزائريين؟ن

،صئالممهإيالعرد-ان0.السورى.اوالعراؤىاوالحزائرىالشس!احلرون -!لالهاحدلايرمو!ار،هـا!اس...اوه"الجرالريعمرالالالدالى احدناءموتانالمرءاننيثم...الاليصالموتهذاهولانه..يموت

ه-دايبرر؟نيمكنشيءلالان..مصيرءهوهدالانهاليوميموت

..والفلسفةوالالهالتأدرحح،ت3(هاالانسانيةحتىلشيءلا...؟لموت

دمتما..يأسبيعابهلاحدقبللابعمقولكنه،ببساطةيموتانه

وضباطناجمودنالتت!يفقواكبكللتندفعاؤاماذ،التبريرحتىتحتقر(دن

ض*نا!صجمم!المحملسهـالعص!!هـصررخماهـلا؟الممربيةالثوربةبا!اني

..--!موز،انالحاسمةاللحظةفيير!ركو؟لمكبذلكافعلانني؟وه-

يظرجمرهرفلس!؟به!!علرشسفغصررفى...اتبو!فكرةايمناء:ءم...تعليوهاخرمعنىايمن،عظم

هـذهزدررليتنا..الارضغاىاخرنفيء(يرونابسطؤهـوولهذا
81

ش!قيشؤصبمصهـصرلحكبار!عكلعلأبخسغيلست..ءفوااوه.الاوانفواتقبل،المناسمبالوقتفي؟لحكمة

نااردت.ةكلااردتانما..ومعناهالموتبينالتفاضلهذااقصد

الحقيهيالىخعبيواستطيعلىنعامر؟51..

هداالمجنونقلقكيحركماتج،ل(لت-

شامل-وصفبدونقنا..هذاالااكوناناسضطيعلا(ننيقلبل-

..خطيربمرصمصابانا..عامر؟جيداالياستمع،حقيقي

كببراكانمهماعمللكل،شيءلكلالتصديقعدمبداء...بداء

نالاحر/..والاخريننفيىاحس،حلمفيكأنني.صغيرااو

كا!!!ء!ء!ىيمارر0.5كبيرالمسرحوان..ممثلونوانهمممثلاننياحس..كلهم

والمتفرجون.والموشيقيونوالمؤافونالممثاونفيهاختلطبحيثجداكبر

(عيثىلكيجئت..(لتمثيلمنهرباالا!ناالىاتلموانا..احير\

موا3.1لهمماقيرعىط-ءههلصماطعر!6سر!مصم!ارفرلىانتصدقهل..الممثلنمننوءأاخيراوجدتولكنني 00001*ء.الحلادمعصلهعلىالحعيمىوا(و!العدوجهممامامالحعيىالمرعب

،-1ولا!اول!"...يموتوهوحتىب!مثل

3-ادص،ا..-باؤكار؟لمؤلةءليشفلناالرائعالجزائريالو(قعصورةتشحبوهكدا

نوعالجزائريينانبئلوهيتهتشف31الذيالشاذةالغريبةبطله
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الص-لنالىاميمتالقادهبءتصمتم"ريثاتورمقي13))صورؤؤكبالمولف.

ؤالت!ينبيلبهاقىلى.ارنين!ودشمخ!صمي!ةالمودىد!لامث!اعهدلهابهاءديهاص!دريالؤصدروهط!عجيل

يمغو)-ووجهكتشارب-المقابلالسريرعلىامامي))92(ء!فحة-23-وحة-بريمععاىورتتمقىافى!-

اليدير--نبينوقران،سميكةصوؤية5اخطيةعاىملببئةوالتإقا،ة

هـ(جمصرمانه.اح!راناظواليال!،تبالىكأدائمجامدةونظرؤ

رافعتهلقد.المزيفالوطتيالحكما؟ممتذعرب،صحفياش(باقتلقد.....
.عا!ص3ؤؤرروايةبارها7صأ،8روايركأ!يهلهص!2؟لذيالوقتودي

قراءةاهـ-ى/رجعثم،و؟هصاي!ضوضأ.(لؤءرمم!ب"تيقظوهونتخصبباز"رمطيلامطاع،ن،صزوءإىنكونانينبعيالشخصيةتصوير

.."والمرص،ضائصلاةاوؤاتبين4-نن!اهبىأ!وصثردة!وكه.آنا
لعرثمممرم!بهبات41هدهيرتفع4لأزوذؤك،لحورة1معانيمنمعىاي

بانهرضا1المؤلفيصغهلبئا!طرابلسمنهـء*يالس!نو)دخل

نحوه؟"تجرويررئد"الثابيالم*؟ؤبرجابؤ4ؤأصكأظفابزءيمبئت!ماجورهـ-دكدلثعرزتيموقد،اصرىزئح-ةثولتصر!دذ؟بةمن!كرف

ت-!دكافراجوانتثقذ/-تلؤئوربوج،4،ميتنالا!فرارجرمذامثنههـبهـعالمودةاناهمهـتمنالفنيةالناحركأرووالخطورةشدربةنتائج

اغاب"ؤلفلنايقدم.التقريريةالقاسية(له"ورةوب!ذه"ءسلمارجلاوآ!نهـ!ف-ويريعمهـالىلالافوذلك،والنا*ىالحياةءلىالقسوة

انصرفة.االثءصبباتهـفهءلىرقيسهاواعمال!مأفكار!سأيرقبمىوحيى،عببهمكامالاصصدار1الى

يفرضول!4شخصياتمهعلىالتر.ريديةالفوةبهذهيكتفيلاا؟لفوامرةمنكأر1/ملنف!و،ا:طولةواالبطلءنيرةارةءريدفكرتهضوء

!إارفسماوموتهمحاتهىمءاى،كلهىصلوك!معاكانفسهروجىدلمقيالحقبالاذ-سانبراى!ورسانهءاىاوابطالهلسان?ىاما

..الرواير--ةبائتئنبيبب(وبضب،ورظارةوتنعؤوالازر-،ن!يكو(ج،بعد

رةدمهمااءربوامل،ا!!ليصنطقهمذبحءلىبرميعابهمو!حي3-،نوان.!فية!ةفييثقولااحداجشرملاانهمرةمناكثرأعلئ

دهي،وح!بيبت"ذبيلخطيبةهيفاءشخصيةالئاحيةهدهفيالمؤلفاابرءنيحبولا،جترملاله3761صفحةاخرىهـاسبةفياءلنقد

والمرؤؤره-ؤالترفاسباغئؤللديهاتتوابزقنيؤا!سفىمنشخصميؤتئ---صموهـو"الو،دىءاارقد!)سماهواح!ارصللا(!ضئا!ول

افصمنوعطورها!لابسهاطىوتو!يةاخرةسيارةنقننيا!ص-صء-ترمضائرلفرضصرة!و-ين!!اليهايرنتميالتيالمشظمة

تحبه،لازوجاءليهايفرضوااناههايستطعولم،باريسفيالمحلاتالارضنتروركلر؟وسهـافوقيضعالمنحرؤةالاتجا!اتر*ضتمثلاتي

بنبيلباوتكلابئؤعتلفاعزبهامفرضذلخومج،اكبرثرؤالىتميؤنوهي،الوضحصاتوو!المعئويثصوبربماات!*تفيلاك"و!ومعنويؤماديةمن

معتوق!رف،؟لحبمحننرفولاوكبيرؤ،صغيرؤؤليناقصىالذقمسنلي"،ضفهاماجانب؟لىقيالمابالصفاتااجحيعطيهاولهنه

حريتهاعنا)يحثالفتاةهذهعلىنبيلويفرة!،وانط!نموقحريةفي(لانسانيبالضعفالمؤلفتاءةرافولا،وح!رةفي،بئوازتهاصيانة

الكاملكورالشههذاالى؟لةتاة5هذونصل،ووحدتهاالهاملة(لداخليةر،لقشبريرومنلالاله،والضعف1!-للانحر.نحلبلاولدبهتفسيرولا

تباحوحين،معيناوتدبلاوصصراص-؟تهاعبءتتحمغتئو(نهابالوحدؤصوروو-ؤماكثيرا41نحرفقخءمبراتالنشهـذهفانولذلك،والتبرير

الفتاةتصرفماتتؤتصرولا،بهااءجابهؤمةفينبيليكونالمر!إةهده

ب!اإضحبماريقرراؤلفاولكن،الموقفهداعلىالاسطورية،غعم*سسسمحمععح!**بم!**حسسي*****-يه!*4.

ممارسةعلىؤ،درةبربائهااحستحينوالموتالعدمبروعةكلتقي*-الخص
!دهحياةفيادت"سفحقلفسها،ؤدفاعطىو!كذا،حريتهاوومومنحو3*!وههل!يعمه!ص!وء"؟

ردمموحدبقيمكجالارمتمقاغبمنلمعؤاميفي.ابضاتهاالفتاؤ*هـهـ.
.....هـ.

!إالةءتبة؟

اغ!منموقفهول!"وحدطهيفاءمنالمؤلفموقفهوهذاوليى:العلمضوءعيىالنفمم!ءةالرجمباةورماكلتعالج4

منلش!!بباتهمصائرفيتصرفهسمبةاختلفتواىرو(يتهسخصيات*!ه

.اخرافالىملخصيؤ*ل.قممهاصسدر؟

*:

اولاضتهيح!هح!اوو(دكلحدو.فيقدببرمهالي!همةيعتركا!نولاالئ!برم!يالتنهمعظميقدم؟0.1لت!رأرهألاطيفاءبد:توصمةالخجلعلىتفلب-ا!ا

*1..""""نفسكعلىسبطر-2*

بحيث،الامرو.بنتهـكبماعقدتيناوعقدةشخصيةكلالىينسبافب!بر001""))"التشاؤمعلىتفلب-3

التصرفمنمزبدعنلنايكشةءلاالروايةفيالقراءةباستمراراز":1..")1""الارادةانسل!-،

تصويرفيسداجةالطوقاكثرمنا!طريقةوهده،اثخصبباتعلى؟1.."""-))ال!،حمفت-5

تحد!!منالمبتدئونالروائيوناليهيل!كانبماتذكرناوهيارتمية؟0.1""""يةالشخ!سحر-76؟

الهفيقونهومعأبلدفميةالوحهصعوح1الصعفاتاحهدلمميزأباللن!م!صخعميةالقافبياأبكتثحت01.الحاتلالويمى"ا!،ملضثكيلل-47

.......ر.؟0.1))"""القلقعدىتغلب-8*

الفخمفصرهوي!سكناوروباجامحاتارؤىفى!رمنرووجقدو!ن:01.شعبانليكيج)ااذاتباالالىجاء-!:

الخ...النيلعلى؟01.الحايس!)و"فالخوغلكاتغلب-1.:

ورف!لشض!عياته.نصويرهفيالاساوبهذاالىكتيرايل!ومطاع؟.ء3شعبانبهيج"المغناطيسيالتنوجم-11

191صفحؤالصورنرذمعلىريفؤءإصيمأموجئصصيؤلنايقدمأل.13"""))بيكتلسعاخةلل-12

اخرىعقدةمنيشكولاىنمأمون(نمطلقالايرمنيووراولكن"؟015""""النجاحطريق-13،

*:
ارلتكأن.والبراءؤالجمارمامامالبيتلمكعير.ئحصيتهتؤوينفيبر8

الصه--حتدرجكأ(لىوالانزواءالدائمالخجلفببهيعرفونصغرهمن؟بريروتدار:الناشر

وؤرفون،مااخىالا"لمبتثمؤله؟جولتب.المرغبحدالىوالاسننهـبنؤ:

كأ*********م!م!يهه******م!حعه*لمعم***!س!يعسع!
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مرةاشاربانواءنفىعليهالنذةهذهوتأثونبيلبنشأةينعلقماسريرهويننركلاختهملاصقا(ليه!اويالذيوسريرهابلالمش!ركة

متتنائمة،م1وعصابيلابولدانهالىاخرندومرةفقيرشابانهالىعطفالذوبهيفاءوكانت.وهبيامالحجرةبابتغلقأنبعدالخاص

وؤ!قيفيادلىنبيلش!صيةعاىاثرتالنشأة!ذهانيبدوولااوتمجبتقدرسا.نش!انعينينمنالاالصامتالنحيلالاخهذاتلقاءورقة

علىتأيرايوادديهلطبيعةانيبدوولاكالموسرينحياتهفييتصرفلمبىتهـاءلىيقبلوانالصبيحاجاتيرعرفانب(ستطاعتهاحديكنولم

--.شخاببننهعلىأسبغتؤ(ر!لفاءتكونأنالطبيعيومنيديهاومنهيفاءالانه

نبيلشضصيةالىمنهيدض؟نؤلف41؟رادالذيالصنيقوالبابوكانت...وحنانها(لامحبمناليهبحاجةهومااكثرالصغيراخيها

حريت!همظاهرباقص"ىؤلىمناانسبقكمالهيحفظانار(دأنههواصدرتهالذيالىوررارذلكهو،الصبيمأمونوجدانصدمتكارثةاول

اةةمرولو،البطولةمظاهرمنءظ!راروعالىبا،ضافةائفرديةباغتقداشةانوالو؟فع،ثاليةغرفةفياصتهعنيضفصلبانامه

ا(يهناقدمهبانجوانبهمنو(حدجانبءلى.فصويرهفيالم!ؤلفالعانترةبعديتجاوزلممأجمونبينماعمرهمامنءضرةالرابعة

الشحصيةلكانتمرةمناكثروصفهاكماضائعهسديميةكأمتشككشخصية.."عمرهمن

بالصورتينلهيحنفظ-انعلىاصرول!4،ومعقوليةمنطقيةاكثر!،تنرةوبصورةواحدةددعةمأمونش!ءبةمنا،ؤلفيئتهيوبهدا

التناقض.مظاهرمنر،اكثرحالمحلةلذلكصورتهفاتتف-بمومقد.نه،والجمالالبر(ءة(مامعقد.نه،العقدتينهازينفي

في...ركيزةبلاليلىتصفهكماالروايةطولعلىظلفنبيليتصرفءوطل،المفقود(لامحنانعنبحنانهاوالاسنعاضةباختهالارتباط

ولمما،"،ءا!ةفمي5كزيرصايبدهـون،ةعقببدون...الورراغةالرواواخرفياختهانتحرتاذاصةىالعقدتينهالإيننطاقضمن

حقيقةمرء2ولا،؟حدايحترمولاشيءفييطمعلابانهنفسههويرصف!يموتحتىمجنونايظلىبأنا؟لفاعلميهحكم

يررلاجولى)انسانمجرد..شي!ئايريدولا؟صقيدةيعتقدولااباذ،!!ماصركانوالىرهاانفيعقد!ا.ئحددليلىجمةوشخص

..الفر؟عيلنهمهمنواعطم..راسهفوقيقيمةرنصبلا،رو-!شقبلا(كتشمفتانبعدنفسها!جمرالابمضالتحطمثم،العربفشياتاروع

.."صياتهؤبحادثةاحقربعديمتلكولموقائعهمنبواقعةرئقلا"ال!لسط:-يالىلاجيءبهانياتقتاوصين،!ببهودالاسلحةيبيعكانانه

اخرفيلىليوت"،ي"يغيرهانطع!فيولما(مزقالمالممنبدأ"وجدتهولم!هاابيهاخيانةءنفلسطينلشعبرمز3تعوضانارادت

كبرياءصن!"غرورتمثالغيركانما"انهالىعليهاص!رتهحكم(!داؤ!وتصكزوطنهوماساةبمأساتهيباليلالانه،لابيهااخرمثالا

ا!"شيءكلصنعمنخلاق1اتخذو؟نشيئابعديصنعلمث-ابواس"صوبدأو!كذاوحدهـاالحاضرةاللحظةيرعيتىانفي

بم!دأولابعقببدةيؤمنلاظلوالذيوتمزقهبقلقه)جتف!الذيالشاب!!؟لابدالىضياعها

الىجزائرييئالىذهبوالذيكبيرةقيمةبأييعترفولا،بشممار؟ومنحهالروايركأؤيف!طينوجهتمثلا!تيالوحيدة(لشخصصكةوهاني

اكتشفوالذيالرعبمواجهةيريدلانهولكنبقصنيتهممقتنعلانهلاالذيالي!وديمأساةيعبدانهوهيغريبةعقدةالمؤلف

كلها،الانسانيةيحاربوالذيإ!غيرهممثلممثلونالجزائريصنبانإ!ديارهمنثرده

منالانتساميدير؟نهمن5وعنارفسوتهت!بعليلىاخووعادل

الروايةشضصمياتبة.لاكثرهتصويرمنا،؟لفن!هى1وهكذا،ادء،ئنور4

)"بروا!2ء،30تصض!ص!ةأ!ضوا?لىكلتركعزفي.يرفكان-لفالم؟نوالواقع
ص،نوامهاوص3اوععدهس!حصهبكليلصمىبالهيهالمقريرالمباسرةالصورهبهذه
مرصأمرهسنا1..0الامرويرنتهي.صا

تلاثاقامةعنتعلنان"الاداب"مجلةيرؤ--ىتيدوزبيلشض!هيةانفيالتركيزبوضوحهذاويبدو،نبيل

:لانتتيارسنويةمسابقاتالاخنسسرى(لشضصياتجميعامامهتتصناءلرهيبكعملاقالرواية

عربيةربأنصافرنارن1(تلتقيالروايةقيشضءصيةايتكادفماولذلكصغاركأقزامتبدوالتي

شعرديوانافضل؟(3ر(ت!ومذرسائلهمو؟غلب،نبيلعتالحديثيدور؟الااخرىبش!صية

ادبيةدرأسةافضل3(فيترنجعنفسهاالد(صليةخواطرهمانبل،المحورنفسعلىتدور

كماالضارجيلشخصيات1وجودعلىسيطرالذينيليصورةداخلها
المسأبد4سروظ؟نهالان!ءولحساناستثنىوفد،الداخاك!وجودهاعلىابضالعبطر

هذهفييشتركواانالعربيةادباء،لجميعيحقا(لانهعنهيتميزذبيلكانوانمنهاخرىصورةلانهاو،نبيلبمبه

المسسابزه.اكثرالعادييناك(سوباغة،منهاشكلااعظمالمؤلفبلغة

باهـمإلمر-إ"ادارةالىمخطوطهال!برعقدم12إ!!هقدقا

ألحقيقرن.الكاتببع!بربركلماقسمقسمينالىشخصياتهقسمفدالمؤلفانويبدو

ولا.الانقبرنرشقدالكتارنيكونيشترهـالا3(هروففيهتوثرلاالذيالد(خلالصميميوجودهدلانسانان

.والمجلاتالخسفيشرقذيكونأنمنمادعوانتهى،دلعقدخاضعينحياتهمعاشواوه!ؤلاء،طبقيةاواجتماعية

.الديواناوألدرأسةاوالروأيةلموضوعتحديدلاأ(!!ورتةهـتهاكتبتمفتالتنالشخصياتاما،واحدةدؤعةالمؤدفمنهـم!

.6!ا)سنتمبرأايلولاخرحتىالمنتناوطاتتقبأنه(الرائعةالجقيقةلفذهتشاقها31بءدا؟محرتاقيهيفاءف!مالجوهرية

عاىبعدفيمماعنهايعلنتحكيميةلجانثلاثوتتألفادروايةبطليو،ؤنبيلثم،ذبيلمناخرىصورةوهوو!ان،بقديل

عددفيالمسابقاتنتائجوتعلناحكامهاتصدرانالوهيتهفيجميعا!النا!واحترالاضواءكلالميؤدفءإجمهركزالذي

61!ا-يناير-الثانرنكانونيرمزالمذيالعربي؟لجيلمصيرفيايضانحنواحترنا،وشيطانيته

الفائزةوألدرأسةوالديوألتالروأيةمنكليمنح6(جمرلمعاشبابهاتحولدو(دعربيةالا"كأمصيروفيالباللهد؟(ديه

يعادلها.هـ،أولبنانيةليرةألفقدرهاجائزةا!ةقريريةالنؤعةالىالمؤافلجوءقانذلكو"ع!!منهصورةليصثحوا

"ألادابدار"الىالفائزالكتابنشرحقوقتعود7(وفرضهعلهاالاحكاماطلاقمنكئاره1ونبيلشخصيةتصويرفي

الاولىالطبعةعلىاضافيةحقوقماإؤلفايتقاضىولا.بالغموضايضأالششصيةهذهاصابءلميهالذ!ضيلمنطقه

نسنتة.الا!تلاثةعلىتزنرلاالتىبشحصمبهيةعقدتبئاوعقدةقالص،1الىالمؤدفرلمخألموبالطبع
بر"؟كلظءااغف،لااغفلانهبل،الشخصياتمنبعيرهةملكمانبيل
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فالهانتصخصميةسلوكعلىومنطفهافكارهورضقدالمؤلفكانواذاضدلضيطانوانه"ز/مونوانهماررا؟هبانهم"اصدقاءهويصف

ا،ظاهسواكثرلحوار6ي!بدوبحببتالحوارعاىااضانفسهدرضكانوانالعالموجهسيغيرالذيهو"نفسهالانسانهذ؟الههـ"

الشخصتمسإوىعنالكشفديشلمجيدنالافهـو،الروايةهمماا!نارةلتوكفهوكلهاا!نسانإةرتتمرانهوبرغم"بتغيرهيحلمونألاخرون

والنضالبالكفاحش!هـ،رته07شعمارار،1مردداوي!خرجسيادميةمنظمةفي

تتكلمفانالننمخصياتعاىاولفايفرصوانماطبقتهاءنولا!-نغبرهالى:يى5*ة!قيالمحخارجوننتنةسء)هاالاوسهاطتسود

تؤصهأشلفاوبم!*ةوىير؟لم!االتيالموضوعاتوفييربالذيالوؤت،ا!مالموجهبلى-ةير3؟اؤ،ا!؟لىورذادور!وماوتتساءل،الافاق

الىالشخصةتتحدثانبينذلكفي!رقو!.والثعوريالفكريارا!ت-ا!روا!ةفيرب!ادورقنجدالعربيالكفاحفيدورههووما

ؤلف4دا،رسالةثصكلءلىتخاطبهماوا!حرءنالىتتحدثاناونفسهاإ!لهدورلاا!واقيفيانهاو

دبأاقيالاهوراكثرمنولعل،ذلكفييئكررالذيالصوت!واحبة:جميطالفإجات"مبودكانالم!زوالانسانهذافنذلكومع

!وواني!ثعىكاناى4،بادحوارونجصطفيطرافةالمولفاليهافياة-طرتاكيالمجرقياارأةوليلى،الغنهةقراطيةا!رتهيفاء

!ء-ط!ل!تتهافيا*:"ر!كةءأ!ظرىء"لىا؟حاورةااتنخعياتصور.نهترىلانها،حسانصدرفه2ءععلا!هعقدالىعنهابعدهاوقات

اسميضعبهانحيةالمصفيالحوارصورةءلىاحياناالحواربسببهالديرد!)تارتيالدإررا!جمةجولياويرترج،صدلألهمن

-!فرقاننستطيعص!ىبهاتنطقىاقيالاؤوالقبلشخمصيةل3تتبعهصبمبثمعهاع!قتهالى،رهـود!دقاؤففضقاممظ!ءبعد

اقوالىعناقوالهاونفصلالشخصياتمنتميهـةكلتقولهمابينحريئ،شاعنلهـاكتتعفانبعدهيفاءوتموت،اليهايذهببقعةكلالى

المؤلفقدرةعدمعلىمثالاصدقذلكفيولعل.الاخرىالتنخعات-بقاكسروكم!!(لمءميرنفسىلنف-ها!يلىو.ئمنى،الحقيقية

ارر!سي!وا!إ-علىاعتمأداواخرىنتخصيةبيناتفر!قعلى،كفاحهيعوقلانهالزواجفكرةؤيهيرفضالذيالوقتوفي!العدارى

؟فذلكحسثوقد،المباتذر(لتهديدالىلخأولذلك،والعقلي(نواعلافضرمإتوقااوللفتياتمغازلاالا-الروايةطولعلىنراهلا

المؤنففياحببانياخرىيلبكما.مشاهدهامنمشهدمناكثرفيالروايةلاوهو،يفضلهالذيمشروبهو!وال!رقالاخصوعلى،الخمور

منحديثهافيسذاجةاكثرالشخصيلتبعضانالىتنبيهناالىؤهـإنفربصورةوكبريائهوءرورهقه4ؤءنالاالفتياتالىيتحدث

ا؟ررفإيننيرحجت177صفحةفيحدثكماالا-رىالئعخصيات!!اياماوساعاتبعدوصبر(وعياالفتياتاكثرمنها

انغملمولكني"متناهيلمةسذاجةفيالجملهذهقالتهيفاءان؟لىاكساسءا-يطلقهاذلكومعالكببيرةبالكلماتيعرفلاوهو

كفت؟ءامطابعلهح!باتيفيمابعملاقمولم،بعدجيلكمالىالوجودفيبرءكلءلىنجنمطف!و،ير/بهادفىيالوقتفيوالاتنياء

ولدت؟لذيالتقليديالبيتاقاومكنت.الذاتيةبهموميمهمومةمظاهركل؟كششافءلىالقادرالوحيدؤهوذلكومع،نفسهعلىحتى

(كوناناريدكنت..بيتعصفالتيالمزيفةوالاطسايى،قيهالشخصيةهذهلامئطقيةتب!وو!كذا.الاخر،بئفيوالزيفالخداع

كنت...ادفلهريينواصدقا!بماواقربانياهلي:عنهمخارجاشيئادائمابرطلوىنهالنهايةفييبدوبحيثمتابعتها،الانسانحاولكلما

لماناكونماذااسألانببانييخطرولم..منهماكوناناخشىإ!إلورقمنمجوف

"..فقطالليلةفنأخراا.نىالجواب؟ن..(ذنمنهماكن

تمثلمدللهغبيةلفتاةبالنسبةاللهجةهذهمثلكانتواداإ

تقولهانيمكنءايرهـريا-دفلاحدلهافينطرالم؟لفلاب!الفيالسذاجة

حاواتادااوفيهاسداجةلاعاديةبلهجةتحدثتاذاالفتاةهده

!إعميقةبلهجةالحديثتصئ!جداقرييا

منبروايتهالخروجفيرعبتهفيالمؤلفانوهيانجيرةنقطةبقيت

زحتالىالاحوالمنكثيريلفيكانالجامدةالصقريريةالنزءةكف،بمئ-ومنقحةءزيدة-ألثانيةالطبغه

داوه،والاصرارالتكلفقيهي!ندونحتاالجزئيةالبياليةالصور

والوصمفعه(رصة-الا!دلوحهـ"ا!ط!وتطفحولهشنامىأ"دعملم!وفىاو!رإقالاد!معنة

،مي"لكيرهالصور،.وهدهالعموعىطابعالروايهعلىلصي!ما
يرإ،ء-لاسودوحإشانسمان"بانهلنبيلوصفهامثلتهامنالرواية

صادلالتهيجدالصورهذهمنكثيرفيوا"تألم"الججيممع،محمسب

بابمسطت-ودىانيمكنبحيثالبساطةمنكيمةاحوالفي

الاساليب.

ناسبقمانعيدانيفوتناانينبغيوو،كلهذلكوبعدواخيراالادبيةالقا!رةاولاطفيبرىصجةاحدتصالذي(لكاب)

(لبابمنالدخولحاولىقدصفديمطاعالاستاذانمنقدمناه(واحدشهرفيالاولىطبطت4ونفدت

للتخلصبشدةيجهدوانه،محاولتهفيشجاغاكانانه.الضيق

طموحهلهوان،الطليعةروادمنرائداليكونفرديتهجحيممن

را!يت!همنهلروالتجاهيل!اونا!تخاوممافلسعهلمكنتخلفيولؤلكيكولمرالكبيربقلم

صفديمطاعالاستاذيكونانالنقدهذامنناكايتوكل.نقصمنؤاصيو!-ال!لا!اعيلاهـدينمجبي

المنطإقعنقليلاقيخلىو(نمعهوتعاطفابالواقعالتصاقااك!ر

حولهمنالبشرعلىرحابةاكثربهءورةداتهيفتحوفىالتجريديبة

خدمةاجلمنقضيتنامسهوىالىزرتفعانجميعانستطيعخى!قنرقبوه

والانساني.العربيالواقع)

بلرطهاررم!منعبد!القاهرةأ
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صا!لإله!-...

لكللح!لأجصر!اثت!كير!ر!ذش دش4

فبماالسنونوشأنوما:غاضبانوحفصاح؟(لسنونور؟يتهللماذا..ومرةمرةالفلتلعن.الحيزبونالعجوزلتلعنهذه"-

..؟الثديثتفضلنيوبماذا.؟اناهكذاوتهملنيالاهتمامهذاكلببشيرةتهيتم

عنبهموشغاتتماما.،السنونوك!ماعاتاللاميذىن:غرابقردذكراداممانوحبييهتملالماذااذن.مثلهاانثىالانها.؟بشببرة

002اخرمكانابمماالىالن!ابإأ؟مثلي

.؟التلاميذعلىللتفرجارسلمكوهل-عصببصدزلمنمنفارغخشبيدنطرفعلىواقفا"غراب))كان

امامصمفوؤاانتظمواعندمالاسيما،يسإياجميللامنظروومكان-بحنقوينظر،بهذانفسهيحدثالسفينةمنمنعزلركنفيالعنب

اسه"طعتصلاةو؟صدبم!وتيردلمحونوهمالخضرالاروابذ؟تالغرف..بحنانوتداعبهاالعمامةريشعلىبيدهاتربتنوجزوجةالى

..احفظهاانبرالقير:الشقوقاحديسدوهوالاخرالسفينةطرفمننوحوصاح

؟يقولوىكانواوماذ؟-امامووقفالدنطرؤءغادرانبعدءوابوقال.تقدم..عرابيا

ل!كن.ملكوتكفيتاسمكليتقدس..السصمواتفيالذيابانا-.؟كذلكاليسجديدةاوامر:نوح

كف،ف،خبزنااع!،..الارضعلىكذلكالسماءفيكما.مشيئتكمعياخذنكعندمااخ!تلقد..دائماسليظلساندانت-

تدخلناولا،الينااساءاننغفركماوخطاياناذنوبنالناو(غفر،يومنا..الطوفانضحيةتن!باترككانعليكان،السفينةفي

التجربة.في..مخيراتكنولمبأخذيماموراكنت-

..؟الامرفيماكلاهذا-.لسانكسلاطةاحبلاانا..الاناسكت..صحيحهذا-

...؟جميلةصلاةاليست-؟اذندعوتنيولماذا-

ا!را!نةاةالحبءنش!بئامنكا!ملمو!ن،(لنفسقريحانها-هذءمنالانسأطلقد.بالشروقآذنتلاولى1؟لشمسان-

الحسكة.في.بالاخباروتأتينيالوءنارضالىوستخوج،الكوة

سةالمدلىمنالثالثالعفءلىشباكوقفتاننيلكاقولاننسيت-....ولكن-

والاسحاذالتلاميذبينيدورماالىانصت..الاوامرنفذهيا..تجادلنيلا-

.؟يدوركانوماذ(-.تمامامثلك.اشاءمافعلفيمخيرالستةأنا.سأنفذها-

..مؤامرة-.اوامرينفذ.هيا.ياغرابالثرثرةاحبلا-

..؟مؤامرة-ءسيديياوسيعةالوطنارضن01؟اذهباينوالى-

.!آلمساليينعلىيرخامرتاذالال!كان.مؤامرة..اجل-..فيهمكانايالىاذهب-

.؟تهذيهل-..نوحسيدييااحراجهذ(-

لااغقل!يةقوايولكن،حيليووتقدالسفرمشقةانصحيح-الحسكةالى.مكانابعدالىاذهب.اذهب..اذهبلكقلت-

كاملة.تزال.مثلا-

.؟تقصدماذا..افصح-جدارتبعال!يةكوةوقغ،ذللهمن(غراب)بنوحوامسمك

..فرنشا(سرجان)كانالاستاذ-ع!عجلىنظوةالقىانبعدهذافطر،منهاواطقهالسمفينة

.؟(لمدارلىفيالتطريسىالعسكر.بينمهمةوهل-وصبشيرةتدابتزاللاوكانت،لوجزوجةفيهتجلسالذيالمكان

.؟كل؟امرةائهالكاقلالم-.ريشهاعلىتربت

..حديثكاكمل-عندفتلقفتهالسفينةألىالغرابوعاد،الاولىالشمسغابت

ثه..الفرلسببةاللغةالتلاميذيعلمالسرجانكان:غرابوتابعقبللشؤالفاجأهالذينوحيدانهاعرفقاهـيةيد(لكوةباب

الغرورةعقولهـمالى/وميانيحاولوهوربهبكةعربيةبلغةيتكلمعاد.؟سارةالاخبارهل:الطر،قعناءمنويسريحانفاسهبلتقطان

وجودلولاسيدبحونهمكانوالمسلمينبأن-المسيحيينمنوكلهم-؟تكونانتتوقعماذا-

.البلادمنالفرنسيونخرجمااذاذلكسيفعلونوبأنهم،الفرنسيين..تنقلهاعئ!دمانعوةستنقلبسارةكانتولوخى-

اهـ!ىرسغجعلقديتكلموهوالسرجانكان،نوحسيديياتصورالاولىالشمسىلعل،ذنبيليسوالذنب،-سيديياتظلمنيانت-

يمررويروح،سكيناالاحرىيدهسيفوجعل،خروفعنقبديه..شريرةشمس

بيروخنهنا..بعببن:كولو!والاخرىاليدرسغعلى/يدهسيف..الاخبادبىفصل..الثرثرةاريدلاس

.!"هيكيعمل..موسلمان.تسرلاولكنها-

..حقير-..اسمعهااناريدوعني-

..سيديياجزاءهناللقد-اهلهاينامصغيرةبلدة.فهي(خباركثيرةفيالحسكةليسالواقعفي-

..؟تقولماذا-سطحعلىفحططتتعباوكنت،الضسفيوصلتهاوقد،مبيبن

واطلقه.ممسدلص"وسحبغاضبافصاح،بحجرانفهنقفتلقد-..الباحةالىيخرجوناتلاميذرأيتعئدمامدرسةانهاعرثتدار
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هل..طلبهلهيحق!انالشيخمنيريدانههؤاومصىالساقيلهالانمرتاحالكنتالهدف!ءوتخصترتجفيدهجعلالغضسبانولولا

المث!ميخ،رضىانإبريدكان..وةالقهيثربلملماداسيديياعرفت..ثرثرتيمن

لقلبين.(لسعادةيمنحان،الاخيرةكلمتهيطلقان..جاسمعقوليسممكيف.؟الرجاندلكهدايفعلكيفولكن-

ونشيط،شجاع،القبيلةابنانت..حسينيااسمع:قالولكنه.؟الاطفالهولأء

بعداركارإولا،هـتحيملتطلمبهماولكن،هذافيكنقدرونحن..سيديياناؤصةالببتيةتربيتهانيظهر-

وابنتي،الفلمقالاامامكليسوالا،السيرةهذهتفتحاناليوم.دائماسوءبشيرانك..مكانك؟لىواذهب،اصمت-

.زرؤانالشيخبهاوعدتؤدرابعة:نفسمهيخاطبوهوالخشبيالىدنحافةعلىحطثمغرابوطار

اهـىاكثرواطرق،التبعةتنكثركانتالىنريحسيناصبعجمدتكل..السفينةفيمنوكل،وزوجتهنوحاان..حزيناناكم

الشبىخوالتفت..اذنجبهفياصخقنقدالدملحظتوؤد،الارضاتخلىلانمستعداننيلهمقلت.اتمناءالذيبالاسمعلييبخلونهؤلاء

يعلشماكتركمانشكلا..جماعةيااسمعوا:يقولالقريةرجلالىاطلقواكمابشيراسمعلييطلقواانسبيلفيايامعدةطعاميعن

وؤد..راب!ةابصتيمنالزواجفيطامعاينطاولانيحاولحسين؟نصحيح،امنيتييحققلمفببهمواحداولكن،بشيرةاصالحمامةعلى

ابره-نولىكي..يرعوفلمالموضوعهذافيالكلاممنمراراحذرته(سوء)بكلمةالكلمةيتبعولكنه..بشيرانكنييقولنوحاان

ليسسذ!كوبعد..امامكمانذاراخرسأننرهمعهكرميءنلي.بالثروقالثانيةالشمسوبدات.ومتألم،حزيناناكم.آه..

.القنرةانفاسهتضمد!صاصةاوالفلمقالاامامهالسفيتةجدارفيعاليةكوةوفتح..جديدمنبغرابنوحوامسك

فادرثم،الجميعمعهفهب،واقفاوهبعبافينهالشيخونفض،ضشبهاينقرالكوةطرفعلىفحطعادثمنمرابفطار،منهاواط!ه

بهوانطلقتاليهافصعد،الخارجميتنتظرهسيارةالىالربعة؟؟تريدماذا:يسألحانقانوحاليهوهرول

.غبارمنعاصفةخا!هاوتثيرالارضتنهب..اليهاذهبانيجبالذي؟اكانليتحددلم:مكانهمنغرابفصاح

،جيدانعرقه..جماعةياحسيننعرفاننا:الرجالوتهامسعنتخرجالا41"م..شتماءحيثالىاذهب:بدورهنوحفصاح

الجائرةاوامرهعلىيردمرةمناكت!رالشيخوجهفييقفالم..الوطنحدود

منهيأخذانحاولعندمااشيخاعبديصفعاقم.؟وتحرباتداد..نوحسيدي؟العينان:يقولغرابوعادارثمانيةالثمسوغابت

..؟القطن(منشقول)الماضيالقطنموسمفي..الصافية،والفرس،مئها.بشعالذيالالقوكل،وحدهماالعينان

الذليلةالجلسعةهذهاليومجلسالماذولكن:مت،م!واحدوفالممدودةالسافييدوظلت..القهوةحسينيشربلماجلهمامن

حتىيزرل..محمودياالحبانه:كهلاخرفاجاب؟الشيخامام،رأسهيرفعاندونبالرفضهـواشار(ذاحتى،لحظاتبالفنجان

والامراءالثيوخالساؤيحاملهحلقالىالقهوةفنجانتقلبالممدودةاليدارتفعت

علىيجرولمولكنه،واذنهالكهلخدلهاحمرقوبةصفعةودوت،وت-لمق،نجوجسجاسمالشيخوجهعلىالعيونتسمرتبينما

المكانغادرثمصارمةحقدخظرةصفعتهشفعالذيلحسينردها...وأمل

..القريةمنالغربيالطرفاخرفي4ببتالى؟الهـتيانهذاما؟..غرابياتقولماذا:نوحفصاح

فيهاستنام،سنواتغرمنذ،ليلةاولهذه:حسنشيخوقالىاصدحسينحياةو(قعلكادويانا..سيدييااهذيلاانا-

الذيالحزينربابهالحانسكلنهافيحسينيرسلاندونالقرية..الفر(تباديةقبائلمنقبيلةافراد

..رابعةتذكركلماؤلبهشكوىيبمهكانوغريب،جديدالتعبيرفياسلوبلىولكن-

اروررووكلما..:نفسياخاطباكلامسيدييا(ناوتابعت؟؟كذلكاليسالادباء..كاسلوبانه-

الذيالالقوكل،رابعةعينيصورةالطينيةغرفتهظلامميامامهس؟هذاحسينقصةهبىما..تابع..حسنا-

(لصافية.و(لفرحة،منهمايشعالقريةمض"اربيتربعةعلىالمطلالشباكحديدوصلتعندما-

اعلمواناالسفينةالىمسرعافأتيتالليليدركنيانخفتوقدةالقر)رجالكلحولهوةهـتحلقالارضفيتبنةينكشحسينكان

هائلةدوامةفيشعورهسينداح،الليلةهذهيناملنحسينانجصرااللحظة!رزهينتظرحسينكان..المكانجاسمالشيختصدربينما

نفسهاحولتدودو؟حيانا،جنونيةبسرعةاجياناتقفزالافكارمنكلمةانتظارؤ-سنواتعشر،سيدييااجل..سنواتعشرمنذ

بالغضسب)نجفعلجاسمالشيخوجهمنهاليطلتهداانتلبثلاثم..الث!يخمن

امامكليممىو؟لا،السيرةهذهتفتحاناليومبعدادربىكلا:يقولوهو..عرفتهفقدانااما..سبيديياجاسمالشيختعرفلاانت

.ررؤانالشميخبهاوءرتقدو؟بنت!ادرابعة،الفلقالاللامورالنهاياتيضعانه..قبيلتهافرادافواهمناخبارهالتقطت

؟عرابياواحد)برمفي(لتفاصيلهذهكلعلىوؤفتكيفولكن-منبالمئةثمانينالفلاحينمنخذويا،قادرالهبارادةوالمشكلات

.!كلامكفيمبالغاتكونان؟خشىاحدولا..كاملةسنةتعببعدالموسماخرفييجنونهااتي(لغلال

.؟سيديياالظنولماذا-يجو؟او(لاعتراء!فياحديفكرلا..كلهاالقبيلةافرادمنيعترض

بهذاالقبيلسةميالشيخيكونان(لمعقولمنليسلأنه-ويجلدهماليهارجلهميشدالذيوفلقهسطوته،نجافونكلهم..عليه

..النفوذامامهيق!الددكمخفررئيس(محمدابو)حتى..رحمةبلا

انها..السفينةركبتانمنذ؟لوطناحوالنسيتانكيظهرس..وخوفباحترام

الحقيقسة0غيرعليكاقصولم،المؤلمةالحقيقة..سيديياالحقيقةيجلس،شيءكليعرفانهعنهيقولونالشيخفانهذاكلوفو!

ولكنالتعببيرفيالفنيةادائهـمطري!قةالادباءمناستعرتاننيصحيحالجمهوريةرئيسمعويصلي،الوزراءويناقشى،(لبرلمانفيالنوابمع

.سماءكلفييحلقالذيالواسعفيلهممنهماستعرلمالسحلمحمدأخرج..الحكومةدوائرلدىكبيرنفوذوله،العيديوم

مم!**محمدكان،سجنهمنواحدشهربعدالسجنمن،ؤبيلتهرجالاحد

منبغرابنوحوامسك..بالشروقالثالثةالشمسوبدأتمثلجزاءالطويلىالسجناوالاعدامينالغيره،رجلاؤتلؤد

غرابفطار،منهاوا*لقهالسفينةجدارفيعاليةكوةوفتحجديد.الجريمةهذه

نوحاليهوهرول..خشبهاينقرالكوةطرفءلىقحطءأدثمؤليلا!منهمسيشعالذيالالقوكل..نوحسيدي؟وحدهماالعينان

ليتحددلم:مكانهمنغرابفصاح؟تريدماذا:يسألحانقافىقلعادة،القهوةحسينيشربلماجلهامن..المصافيةوالفرحة

..المرةهذهالميهاذهبانيجبالذيالمكانيقدمهاالتيالقهوةيشربلاحاجةفيالشيخيقصدالذيانالقبيلة
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.المصورةلمجلات1تضصفحالجريدةصاحبعرفةفي(لعريصالكرسي،ءتحتمىح-ثالىادهب.؟الحسؤالهداتع!يدمرةكل:لوحفماج

ا!مامهاررمعنالارونيغطهماقهـرمنهاعدنانيغي!لاهذاوكان.؟لوطنارصمن

ؤرأتكلماالمكقبارجاءفيترنواخرحينبينساخرةض!كةباطلاقها.؟؟ل!لمحاءالمدصنة؟لىادهبهل-

خص-رعد!-شبديياجملتينكانظ-بمبناها؟سضقيرتاواملوحة.؟هذه!يحاءهدينةبة1-

..لطيفةلمفارقةمعنىسطورهخلفيحمل.!تعرفهاالا..العاصمة..الفيحاءدمشق-

فنائم،الحريردةفيخادمايعملالذيالصغيرالصبي،محمداماتئنسغلاناياكولكن،اليهااذهب.؟مغفليااعرفهالاوكيف-

يحومالذيبالذبابمهتمغبير،البابقربالذييالجلر؟لمقعدعلى..مهمتكعنالجميلاتبنسعائها

الجريدةامتماديناملاوولذا،وعيئيهانفهءلىويقفوجههحول..سيدييمادائماالظنتس!*انت-

الثفلابوجسو،طهرانكباريهاتبينيضنقلوصاحبهاتصدرلن..؟قلتمادا-

.؟الننساطمننوعايالجسدفييبعثلا..اللقاءالى..سيهـيياشيءلا..شيءلا-

(يرانالىوسافرجريدتهتركقدسيديبر،الجربدةصاحبكانويجيءفي.إروحلوحوبدا..غرابيمدولمالثالثةالشمسوغابت

يفلهمايرجابيةبر،رعايةيرقومانعلى!ضاكالجهاتبعصمعليتفقالحماهـ-ةريشتد(عب(لعجوززوجهوكالت.قلقبحالةالسفينة

فسيضدهمتظاهراتقامتانبعدالمالمنمعينمبلغلقاءدمشقإ-حدلا.،نوحيراتقلقلا:لهقالتزوجهاحالة،لحطتولمابشيرة

ر---دونوعمالهاالجريرهـةمحرريوتركذهب..الوطنانحاءكلإ.يعودان

..رهايرثىحالةفيرايتهمولهذا.."،ل!رزالي*دي!أصرانضادتهمنوليس..غابتالشصولكن-

؟عارف؟نفعلفماذا.وبعد:زميلهمخاطبارونانوقال..الموعد

ساعاتاربعخلالالسو؟لهذاتسألنيالسبعينللمرة:عارففاجاب..شغلتهقدالمرةهدهمهمتهتكونقد-

برقية.لهارسل؟جعهتيفيالجواباقلكقالومن.؟نفعلمهـادا..الجميلاتدمثقنساءقويىبل-

تمس-درانيجب..عاجلاحلانريدنحن..فائدةلا:عدنانقال.جميلاليسثم.هاديء.عافل(غراب)ولكن-

..ثمنبايالجريدةفهمتهل.يكفيوهذا..يذهبانقبلذهبيةليرةسربطربما-

..الانتظارسوىاذنءليناما:عادفقال.؟كصدي

اننيتدريهل؟الحلولىاسرعهوالانتظاروهل:عدنطنوتساءل.بغرابالظنتسيءالايحبثانجبةمرةلكاقولولكني،فهمت-

.؟معيكانتهليرةاخراليومصرفت..وجميب،مطيعانه

ي!طينىانرفض(لسمانبراهيم1اباان،لهريوهل:عارففرد.؟الصباححضىيحضولمواذ؟-

؟لمفصولىساريوقراره،بالدينشيئايعطنيلنانهوقال،دخانع!بة.!يدهفيالغائبحجة-

.؟البارحةظهرمنامحتبارا..أحرىساعةنصفمناك!رتأخرانعنقهسأدئط-

الجربةصاحبغرفةمنانطلقتعاببةضحكة؟لمكتبفيوانفجرتععقىك!منامكنلفلن:العنبعصيردنخلفمنغرابوصاح

قربباواقفاكنتحبثو،العريصالكلسيعلىسميحةتستلقيحيث..بسدييا

..اترانياندونتهااختبأتولماذا.؟دخلتوكيف.اتيتمتى؟هناانت:نوجفصرخ

(نس!ةايهذاما:الداخلىفيتزاللاوهيعدنانبهافصاح.؟هنا

اين؟وانتايننحن.سميحةاعرفانواردت،فدخلتمفتوحةالكوة،وكانتالغيابقبلاتيتس

و!ساوعلىالررفةمنبعدهاسميحةخرجتلحظاتومرت..البرميلخلففاختبأت،عدويمنمحيي

ءصبىانتلماذا..عدنان..اوء:بغنجوقالتحلوةاقيسامة.؟سمعتوماذا-

انالظ؟؟لتكشيرةبهذءم؟ايظربفةانسةتقابلكيف؟الشكلبهذا.!الاخ!يرةجهلتكسمعتاننييكفي-

بر،تكلامنتوالا،العاليةالثقافةادعائكرغمالفلاسفةكلامتحفظلا..المزاحسبيلعلىهذااقولكنت-

!عولكنكرأسدؤو!التحليقمنالهمومطهورتمنعانتستطيعلن..ذلكعلىلكاقمصم..ثقيلمزاحولكنه-

..فهتعششانمنتمنعها؟ن؟د!حقالىأذهبتهل.ليقل.؟؟لثرثرةالى!دتهل-

..لنفسكبحكمكاحتفظي:عدنانفرد0.ولكن..جنة..سيدبوياجميلةدمسق-

سماحاولط،صدقنيليراتسيعسوىمعييبق)!:سميحةفودت!قل.؟ماذا..ولكن:نوحبهفصاحغرابوسكت

..الزدقاءحقببتكفيماائنقاسمبضأ:الفورعلىعارففقال..(لعدوالاتسولافيهاالحالة-

ساح!ولط،صدقنيليراتسبعسوىمعييبقلى:سميحةؤردت.افصح..ذلكويهف-

..ايامولادة7مينياجى!هاانعرفتطولكني،ت!رفكم!صيقفالوقت،كاهافيهااتجوللم-

..ذلكوبعد-التنمهبص،ةعضا!والصطفة،رخيصة،ماجورةفيهاالصحادةار

فلس!ف!ةعيرا!حياةفيفلسحفةليانا..يعد!ماليحدث..ليدىيا

فيكلهالدنياإ،سيجمدمالبلايكونعئدمافهو..وونانالاسنناذ..اكمل..-

منيحدثمادلكبعدفيحدث،ماءبمدنيبتلعهاواحدةبرشامةوكان،غائباالم!يفةصاحبان..؟لصحفاحدى(دارةررت-

..جدارمنباحرالرأسضربومنمضاعفاتبلغة؟تهـلمهل..صغيروصبيوسكرتيرةمحررانالادارةفي

وارجوعليهااصتبح..سميحةانسةيااهالةهذه:عدنانفصاح.؟سيدييا؟لادباء

تهـماكثيرااهتملاجعلتنيالذيانتو)كنك:فردت.تسحبيهاان..تقولماذاافهمانالمهم..تر!!لغةبأيةمملم-

..الاهانةهدءمثلبحقكاطلقعاىمر.نسمة،خالدة؟سطوريةلعنةىنها..سيديياالتقطيبة-

.؟انا-نفسهاالتقطيبة،الجريدةفيالخارجبةالسياسةمحررعارفوجه

الجر!دةلصاحبماجوراقلمكجعاـتالذيانت..انت..نعم-فغير-؟لسكرتيرة-سميحةاما..عدنانزميلهوجهعلىمرتسمة

دفعمنفيهاد!حالتيالمقالاتكللهكتتانت..ثمنبدونولكن،مراتربع1واحمةساعةفيزينتهااصلحت،مهتمةولاعابئة

..الغنيمةمننصيبكتأخذاندون،يدهعنهامسكمنوشتم،لهعا-بارتياحلتستلقيالتو(ليتغرفةمنمرةكلفيتعودوكانت
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انسالتثم.وحقةببرا!مةالكوةخث!بوؤحت..العمما!وطارتكتاب"اليكيطلبمارفضكعدموتبرروالنزاهةالمثاليةتدسثيانت

..الرهيبالجوالىمنهاتبعاتت!نحملانالانعليك:لكاقولىولهـذا...نعيشلانمضطرنجانك

..هبا..الانمكان!الىعد:بغرابك!وصماج..هذهالعجيبة"ثماليتك

ووهـ-الخ،لد(لضقليد!بخطابهنغسهيخاطبالدنالىغرابفعادهذامندعونا:قالفقدعارفاما..ينبسولمعدنانصمت

..متألى!اناكم..حزين(ظكم:.بتفنمنفكرانالانعلينا.البلدهذافىالمحررينكلحالهفهذه،الكلام

***نحن..الجريدةونصدرالمطبعةوأجرةالورقثمنبهانندبربطريقة

فينوحوففعندماالهاجرةخطالىتميلالشمسبدأتصاحب(ماممسؤولينلسنا:سميحةفردت.احتجابهاعنمسؤولون

سكانبقيةثمزوجهخلفهووقفت،الكوةقربالسفينةارضنقبضهاانيجبمعاشاتلناانوتجاهلسافرقددامماالجريدة

منبشيرةمنقاربعدهابدالحظاتومرت..غرابوبينهمالسفينةمسؤولونولكنناةعدنانوقال.تؤدىاني!جبنفقاتللجريدةوان

الاكأأرشارةذلكانالجميعفأدرك..اخضرزيضونغصنيحملالكوة.صاحبهاملكاوملكناوليستالقراءملكفالجريدة..القراءامام

اثرقتلقد..بخير(لوطن:يمللجمتعلنالحمامةودخلت.0السارة..وساعتيزواجيخاتماناسأرهن

معا.والنيلالفراتمنالانتروىوارضه،جديدةشمسفيه..ساعتيسأرهنوانا:سميحةبعدهاقالتلحظاتومرت

وكشف..الابدالىلوتهازخدابمعولىفقدالمفرنسي؟لسرجانامابدلىالمطبعةفيسأعمل..ارهنهشيءلمدىلميس:!ارفوقال

..السرجانيدبرهاكأنالضيالمؤامرةالمسيحيونعشرليراتلدي:الصغيرالصبيمحمدوقال..اجرتهماونوفرعاملين

يع!لم،اقادرالهاالشيخيعدوم!..جديدانقلاب(لباديرةوفي..بدورياقسهالانمستعدوانا،اكأحصافيوفرزها

اصبحت..العاملينقبيلنهفلاحيمنالمحصولاكعرياخذانيسضطيعهؤلاءمنظر،المنظراثارني..سيدييابكيتفقدانااما

عيدانهوالق!ت،كسبرفقدالفلقاما..الفلاحينلهؤلاءطكاالارضصاحبومواهبهمومستقبلهمبقدر(تهميتلاعبالذينالطيبينالشباب

لأجؤالىزفت،رابعة؟خت،الصغرىالشيخوابنة..لملنارطعامابالمستقبلخيراو،ششرت..بالمال4كرامضيبيعالذيالجشعالجرليدة

..القبيلةافرادمنفقير..اليقينالخبر؟ليك(حملوروت..الشبابهولاءمستقبل

فيضميرهبببيعذهبالذيالصحفي..اخرانقلابالعاصمةوفي..غرابياوخبيثذكبىانت:نوحوقال

تنفسواوالمحرد!ون..العملءنيدهوكفت،اور(قهكشفتايران.؟الثانيالنعتحذفتلوالافضلمنيكنالم-

سارةكثرة(خرىاخباروهناك..بكرامةبعملونوبداوا،الصعد(ء..بكالناسادرىانا؟الكلاماصول.سضعلمنيهل-

..الليلةهذهسهرةفيعليكمسأقصها،الوطنعنولاطقت،الكريهاسميعنيلنزعتبيالناسادرىكنتلو-

الغداننامنذ..الطيبةلاخباركمرحي.بشيرةيامرحي:نوحوقالى.بهتناديني(نتمنيتطالماالذيالاسمعلي

نفجرهـلميجبانفقدراتنا..الوطنارضالىالسفينةهذهسنضادرالشمسىمعاطلقضكلقد..السارةبالاخبارتأتنيلمولكنك-

ماجورفىنكونلن..وبعزنافيهبكرامضناسنضمعر...عميقالهنجراوالثالثةالثانيةمعاطلقضكثم..ثريرةشمسانهافمادعيت،الاولى

هذهسنشن!ء.بشيرةيالاخباركمرحى..مرحى..اذلاءولاقكبف..الخاطرلالسرالتيالاخبار.الامرةكلفيتحملانيلاوكنت

المفرحة.الوطناخبارالىزائدبشوق،الليلة،غراباسضظلانك..مكانكالىاذهب..بشيراادعوكانتريدني

..فرحتيينعصنوجسيديياامراهناكولكن:بشيرةفردت.سوءبشيروسضظل

هو؟وما:مضسائلانوحفقاليخاطبوهوجديدمنالخشبيالدنحافةعلىحطثمغرابوطار

رغبضي؟بضنفيذتعرننهل-وزوجضهنوحاان..حزيناناكم:الخالدالضقليديخطابهنفسه

..ذلكعلىقادراكنتاذ(-..اتمناءالذيبالاسمعلييبخلونهؤلاءكل..السفينةفيمنوكل

اخضفىقدغراباسمبأن،السفينةسكانعلىتعلنانارجو-انسبيلفيايامعدةطعاميعناتخلىلانمت!داننيلهمقلت

..بشيرهوالجديداسمهوان،الابدالىعنهواحدا،ولكنبشيرةاسمالحمامةعلىاطلقواكمابشيراسمعلييطلقوا

اهـ...شرولكنه-ولكنه..بشيرانكنييقولنوحاانصحيح..امنيضييحققلممنهم

وكغى(بمير)اسمهيكونانيجب..سعيديياكلامكتكمللا-تصبحبشيرفاذااخرىبكلمةايضااللبيلةهذهفعلكماسالهـلمةينبع

؟بهذا.نعدنيهل..حزينانا..اء.(سوءبشير)

..اعدك-

الاسمان،لديكممعلوماليكن:يقولىالسفينةركابالىوانتقل***

..بشيرهولغرابالجديدطار...نائمايزاللاونوح.بالظهـوربدأتالرابعةالشمس

سعيد؟انتهل:تقولبشيرمنالحمامةوتقدمتفهب،برفقيوقظهوبدأ،سيدءفراشقربوحطمكانهمنغراب

ياكريمهوانتجداسعيداذا:عئ!تغسلوالدموعفاجاب..اللهليلعنك:بهصاححىامامهغراباراىانوما،مذعورانوح

السىوسأستمع،عمريا؟مكلبسعادتيلكمدينالعاكون.بشيرةعلىعيسنيفتتلاننيمشؤوماكلهيوميسيكون..الصباحهذاليلعن

بشغ!.الليلةهذهحدينكإ.تريدماذا..الكريهمنظرك

***يحدثنيوقلبي.تطهربدأت..سيديياالرابعةالشمسانها-

لسهرةليستعدشمانهالىالسفينةركابمنفردكلانصرفوعندما؟.الموطنباخبارلاتيكسيدييااطلل!خنيةهلامباركةالشمسهذهان

عرويطلعريضشباكطرفعلىوحطبشيرطار،الحاظةالمسعاءوصاح.السوءاخبارسوىتحمللائنت..انتتت!بلمن..لا-

الاؤقخلففشيئاشيئايغيبالشمسفرصيضاملوراح،الغرب.!بشيرةيا..تعانيبشيرة:نوح

طيبةبدايةلعلهاكريمةكانتالرابعةالشمسهذء:نفسهيخاطبوهو:عذببهببلوقالت..نضتميطة،نظيفة،خفيفةالحمامةوجاءت

ف!نالماضياتالثلاثالشموساما..مثلهاكريمةاخرىلشموسسيديامر

اذن.لانسانيتيتنضصرانقبلالحيزبوننوحزوجةمثل،شريراتانا..؟خبارهانيلضحمليالانالوطنارض؟لىساطقك-

..ومرةمرة(لف،الاولىالثلاثالشموسلضلعنانوعليك..(ليهاللعينةالسفينةهذهلأغادرالسارةاخبارهانتظر

ألكسانحان،
دمشى..المغيبقبلتعودي

(العربالادباءجمعية)من..سيدي(مر-
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.!300!ه!500!وص!لم!ل!جم
-م.بمرلصراص-!-ةألإ-ةه

ه

!
!؟

ترابشبرمنارخصدمناولكن،خذهدمنإا-ا-

هشصعوريعرىالمملإجىغيابالسيهنكلبنيطالسمعتلملمعينناصموالإسإإقمرتنتظرا
الضه-رهرونإهار،القاسإكسير،النفسرإمنقسمجمأعادخالةتمدو

ءيإ:ب!يلوريماءلىواؤعاأبدى-اخجللن-لكأحكبعدتتنحدرالحيرةقاع!ي

!،صارإالهوأم31 مططإئةللارضترنو

:الححا!رغمأرىلكني،الرؤيةلحححا.تحتفرلل..! .......تتامللا

.خرأبأرضعلى-وأحجاراتسعىجثثا.قمرياأضوأءكلملمنإ

-6-بة-؟-

.أرووت،ادوياننبنجردهالميدانعلىيلقيالدجى

.الهـم!م!وت!م!رمن،..الحمصت.ثلوجمنفانخشلنىرؤ-قهلأكمامأعمألم!للألفيتها51.0
حيالىموتياترهبانان...وردحيمىمناخرحمه

..-..حسنإا

الليللىحنحفيالافكارترتعدانانصدلعهلاشذاهاض!اع،لسست

أإموت..أذوىأنما،الليلأيها:فالحقسقه..اعذرينى5

ريحلى5
أغني:،أحييكأنبوديالليلأيهارفاتاضحىقدالخافققلمي5

!-،ومودهحنانفيتحتوينلمنياأنت"حديقهتفد!،صحرائهفيتورقانهاظنيكا..5
..بردهألجندوأعطىعريانظلمنياأنتمواتأرضفيتورقلافهي،أعدرريها!

حدالميدانؤإ!الإلبإيلىنإلنئدلموتثرأا!لماتدنيانإلب!جذبت..جذبته

هو....،،ماتكعفأدانما رى

."وحدهألليليموتلن!.الفلسفاتلعصفيصمدلماتساذجخفقه

.بوديالليلأيها3-2-

درنإ4أحإالاننطمإاأرا!وحص-دا--شئإتاذا-تلهموقل،الليلأبهامنادعكإ5

سمحإجمقهإ!بئرفيالكونيهوى،الاجفانتبطبقانقبلالنزاللساحاتنخإلقلملحن5
3.--....

صدلعهأذنفىأهمسلانظمانأناموألىللفكرطاحونةفى05
....لحى

الجبالهامعاىالموتنرقسإكباكيف،للهابعدلنانعرفلمنجحن

-،الخلاصنحودناالشوقدقذف،وانطلقنا الجباهامرغنالحرإ

رصاصسيلفوقنمادوىكعف1،هوىأنقسلمنله،صفقنللسوهـ، ..01لحمنارميناإ

ووصاءرإلتإرالمغيإررنباحساسالموتعلىدقبلناكيفأللحسإالهحفنما

الموالى.لاحساإسلا!.رحالأشباهنحن.. منا.عك
للقمر،عينيارفعلانظمانأنا!س4-*

..فلملأهؤىأشعدو،اللونأع!،الضوءأشررإ؟005 العزابنلاستبدلويكورأما-

،صلاهموحيغمرنيسالحاوالكنائىرإحدالمطخيولهمداستسعوا،1،. ...اشهكولواما

..الزنادفوقاصبعيا؟الصلاهفبيهاعطلت

للقدرينويماصسعفيبل،الغيبانتظارفي؟الهالىيمتلامنيا،الفكرصريعياوماذاوراذا

للحياهأغنيأنلودىاللعلأيهاايدصلىجدالىهـعاإنإا.حارإشإصاالالالمىلا .....مإءللرإأسملهكمإككداكأمجربهالر-

-7-

الضما!أكوامخلفشيئاألصرأعدلم.ه*..... لسهيدتلاعرلاحر!

ألخرابللارضءلىيدبونممنواحد،أعمىأنا؟بقىمطذا:ا!نلي.!له

ف!بألحجابخيط.أنا.صسوترنةبلالون،بلايتوارون؟الحدقكالسوادروحىفوقالمكومواللحم؟العظم

أموتدعنى..دمىيالمفتوقف..؟د
...لهعرالر

فيالفباب.خى،لاأو.ال!حجابفيخيطاأصبحأنقبل.يجرفه،انإصهـكيمحإو،ي!ضيء،يهسإايماناانلو5

..أموتولكنيظماإنأنا،يتمزقلىبعدصديقيأحساسزالمالائمييا

للقمرعينيارفعاندون،
يطبقلمااللجإم

القدرينوىماتحنإعكىالنيرأنتنطلقاندونم.-.س

صدلعهأدنمىأهمسأردور !ترلق.

،سراسإمنقطراتحتىأرشفأندونتثرلرواخحار،سإعى"" جسسحإ.

.ذبابياانتظرني..قانتظرنىمزهرالحإربفيغنىبدمجادلناانتغترانإك/ايا0.وطني5

الله،دبدحمسقالحسافيللخداعيجديفمما،عفوا..وطني5
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لأ،تهآتكسىخسىحمضىضىعشىخضى-خضىغفعشهكت!سهعفتعسىنهسىغى!سىصسهعف-عسهعفعسه-محىة-محسهمحصت!سىعش!اض
ا

005-هـ!ىنح!-!ع!لمحما!بر
ا

!رثصلو!محبصرعبث

عسى?عسى-حمس!عى-محسى--حمسى-----صسى-ا--

3الحياةاجلهـنبانكمساثريقبعسانألانكانانمنذ،ورضىلطوزصن

غيرالطاقةتلكفيهاكانتالتيالفترةتلكوطيلةتغلفهالتيالمرعبةالظلمةفيبرهبةويحدق،مازاويةفي

لحم،العالمهذاتربةفيجذورهالالقاءتجاهدألواعيةلحظاتهـنلحظةفييتحولليكادحش،جازبكلمن

يكنلملانه،بالخوفيشعرانالانسانباستطاعةيكنتتسعانجاحظتينعينينمجردالى،والتحديقالانكماثر

مايمكنيفهمانولا،ماحولهيتلمسانبالستطاعتهغريبةبأخيلةالعتمةفيوتقذفان،هلحوفي،باستمرار

يعنيه.ان.ويظل،النافرةعروقهمنوتمتصوتنموتتضخمتظل

"كحياة"للارضهذهعلىألانسانتركزانذلكتلاثمغيرمعنىكلفيهيذوبانللى،ويرتجفينكمتئهو

بعدوهكذا،ءجالالهزيادة-وجوديا-يستهدفوبدأكصي،ذليلبصمتيتوسلالذيالهللعللارتجافذلك

عفىالحصولاجلمنالصراععلىيقتصرعملهكلكانان،لاتقهرالتيالسوداءألاخهيلةتلك،بسكونيقبعتتركه

ذلك:جانبالىيتض!مناليهمايسعىاصبح،الحياة!توقفدونيخقهماوالتي

.باستمراروتنميتهاالحياةهذهعلىالمحافظة-لعينيهالانسمانفتحهل:هوبالاثإرةالجديروالمىؤال

عليه.والتعرفبهيحيطالذيالعالمهذاتحسسيملأوالخوفألكرةهذهعلىملقىنفسهليجدفجأة

ومحاولةالحياةعلىالمحافظةتلكاصبحتفشيئاوشيئا؟اوصاله

العالم،علىالانسانتعرفعمليةخلالمنتخمصنميتهاقلقعنعبارة-الكائنعلىتسيطركحللة-الهخوفان

يسمتطيعالتيأمكانياتهزيادةباستمرارتستهدفوبحيثثشمصنبانالكائنهذأيعترياحساسنتيجةبحدةمكثف

تتولدكانتلهذاوتبعا.الغايةهذهتحقيقبواسطتهافتحقق،السمابقألاساسهذاوعلى،وجودهيتهددخطرل

كلفىتمكنه،جديدةحسيةمجالاتالانسانلدىوتنمورللخطىبذلكالاحساسعلىقدرةللىيحتاجالحالةتلك

الكثيرةللاشياءتلكمنأخرجديدشيءتلمسمنمرة،الخطرهذالإثرالاستجابةعلىاخرىقدرةوالى،الهدد

به.تحيطالتيوالمعقدة:يستوجبفهولذلكوتبعا،بهالانفعالوبالتا)ي

يتعرضألانسانكان،تلكالطويلةللتعرفعمليةاوحلالطاف"تحققأي،للخاوجيللءجالحسيا،وءيا-ل

الخلرجية،ببيئتهاصطدا"عنللناتجةللمخاطرمنلالوانمختلف-حسيما-بهايستوعبان،يستطيعللكائنحسية

جارفة،وانهارسحيقةووديانشاهقةجبللمنمافيهاركلكعنصرتقفانبالتاليوتستطيع،بهالمحيغأةالبيئةعناصر

يقذفهكان،المختلفةبدنواعهاالمخاطرلهذهألانسانوتعرض.التقاط

فييهويخمد،ليحطمه-2الوراألىألاحيانمنكسرفيبحجث،البساطةروندرجةوعلى،أولياذهنياوعيل-2

الانسانانأي-للانبثاقبعنفصارعتللتيردفكألكرؤثرو!طاا!ارجمماألاظناًطلذلكيحققانيستطيع

نجرررةاممامجديدمننفسهليجد،باستمرلر..نا!لىو!حمل،4رليتأثريستوعبهدأخهليمالاومجل،فيه

!مرةكلفييحمارعانعليهوكان.وجودهتهـددخرىةر!وف-اولبروزالىليؤديبشكلثرالظذلكاعادة

شعابدالتتئلعيه!وألتلكأالومم!لخرلصرمىعهذ،ألانساللدىو..للحاضرةالكائنلحظةعلىيسيطرأنفعا)يكحسجهاوتجل

-صضرورياشرطاالسابقينللعنصرينتوفركاناذا،،ولكن

عجيبشاهقكشيءالجبلالىينظريعدلم،فمثلا.بهيستطيعمدىايفالى،اونيبشكلبالخوفللاحساس

امكانيةذلكجلنبألىيعنيأصبحبل،شفتاهلهتنفغرانفعاليةتوترفيليؤثرانوتكاملهملالعنحسرينهذيننمو

وجو!هبذلك.هددا،لحظةايةفهـبوألانقفاضالشاق!طيلةبعن!الانسلنناضللقد؟ف،نهاوألاحلسذلك

نلللممكنمن،للجبلرؤيتهمجردأصبحتولهذا.بعنفعناصرخلالمنلأحيةكطاقةللانبثاق،السنينمئملايين

كيانه.علىألغامضالقلقهذافيهتثيرالطاقةهذهلتركيزقو.!،صرأعاخ!الاضكما،المختلفةالكون

الوعىذلككان،أبداوالمتعمقةالمتزأيدةالتجاربومعيتمكانذلكوكل،باستمراروتنميتهماعليهاوالمرافظة

وحدةكثافةانغامضالقلقذلكلهتبعمافيزداد،نموأيزدادالصفةطبيعةتحدده،للعالمبروتوبلاس!مي.وعياخلالمن

ارتفاعأيعنى،الانسانلدىالوعىخطارتفلعظلولقدالصرلخوهي،أ،نسانوجودتلخص.كانتالتيللوحيدة
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ق!للديهنشأقدالحس!يالانسانوعيلانفنظراوانفعاليتهالخوفتفاقميمثلالذيالخطذلكفيمتساويا

هذأيكونانالطبيعيفمن،"طويلبفترةالذهنيالوعي.واعصابهالانسحانقلبفيابداينغرسوالذي

وهذل،المرحلةهذهفيالنمومنوأفراحظابلغقد1)وعي،صعودهمافييتواكبانالخطانهذانظلهل،ولكن

هـنويت!س!ىيستوعبإلشكطالمجالاتود؟ةأنسماعيعشمعينةنقاطالىليؤديكانالتسايرالح!معودهذاأنأم

بيئته.،المرحلةهذهانسان،خلالها؟التسايرهذافيهاينعكسانالممكنمن

ولكنه،مانوعانماقدفكان،الذهنيللوعيبالنسبةامااذهنيواالحسيبنوع!هالوعيهذاتطورانالحقيقة

للمتكاملللستوىدلكالىنموهفيوصلقديكنلمتلكتستوعبواحدةبيولوجيةبنيةخلالن5يتميكنلم

لقلةوذلك،الصحيحالفهمالىيؤديانيستطيعالذيتطورمعجتبالىجنبايسيركانولكنه،الحيةالطاقهة

هذابهاتمرسقدكاناًلتيالتجاربمجموعةوضعفكبنا?مداأحدامأ3الانسانيت!اولكاناخربيولوجى

العينة.الفترةتلكحتىالوعيو--ل،الانسانبهامرالتيالمرا!لمنمرحاةوكل

حققهألذيالذهنيالوعيفيألنموفذلك،كلهولهدامعينبمستوىتتميزكانت،الحاليينوبنيتهشكلهيأخذان

خطوةيعتبركانوان،المرحا"هذهبدايةفيالانسانمنمعرينبمستبىىوبالتالي،!نمجالعلىللممتداوعيامن

عمليا--يعنيهماكانكلانالاالمتكاملالفهمروستوىنحو.بالخوفالاحساس

يتحققاندون،الانسانلدىالتخيليةالطاقةنموزيادةهوالاحىحاررىعديسمبلازمالبروتو-ا:،نسانفمن

مسنوىفارتفاعولهذأ.الصحيحالفهمورناللازمالضابطملها"مرحلالى،اولىكمرصلةاعتبارهيمكنوالذي،بالخوف

منمزيدايعنيكانأنما،المرحلةهذهأنسانعندالوعيةالوعيمنمعينبمستوىفيهايتمتعالانسانكانتالية

سابقا-اشرناكما-الانسانالذابالخوفساسالا،عليهجوزثمرةسقوطلمجردفرقمايرتجفلجعلهكاف

والثالثالثانيلهـؤالينكلانطرحاننستطيعوهناسوفتظللهالتيالم!جهولةالاشياءتلككلبلنذلك"وتعليل

عليهمسا:لنجيبيدركانلنسانهااستطاعثالثةمرحلةألى!..عليهتنهار

يؤثرانبنوعيهالوعينمويستطيعمدىايألى"بسرعةيهرعيجعله،لهتهديدايحملالنهرمياهارتفاعأن

"؟نقصانهاوبالخوفالاحساسانفعاليةتوترزيادةفيالعاديالانسانالىواخيرا.!.ألخ..الشجراعاليألى

الذهنياوالوعيالخوفمنكليظلانيمكنهل"العيالجوزثمرةعندتنتهيتفكيرهحدودتعدلمالذي

قذالمتسايرالنموهذاأنام،نموهمافي!تواكبينبا!كانهإصبحبل،ترتفعالتيألنهرمياهاو،تسقط

هذافيهاينعكسأنالممكنمنمعينةنقطةالىليؤديهذهلثلتحليلهفيفأكثراكثريتعمقانذلكجانبلى1

(لم؟للتسايرالاشجاحكتلك،العدممنكثيرةأنتصاءيختاقوان،المظاهر

بنوعيهالوعيلموظل،العاديالانسانمرحلةمنأبتداءوالتي،هوادةدمونالظلمةفييطلقهاكانالتيوالاخيلة

التهـيللاسباب،بالخوفألانساناحساسلنمومدعاة!وأرعلبهاخافتهفيتزيدكانت

كانت،المرحلةتلكخلالولكن.لحظةمضذأبديناهاللاولؤالالم!علىالاجابةنستطيعالاساسهذاوعلى

بكىلوالتمرسوالعمقبالازديادأخذةالانسانتجاربهذهعلىملقىنفسهلسيجدفجاةعيضيهالانسانفتحهل"

طريق.فييلقيالتمرسهذاوكان،وأبعادهمابيئتهنواحي"؟اوصالهيملأوالخوفالكرة

بمقدورهاكانالتيالاشياءمنكثيرا،باستمرلرالانسانعينيهفتحعندما،العاديالانسانهدأانهيالحقيقة

حقيقتها.علىوطبيعتهابميئتهمظاهرلهتبرزانالخوفهذاولكن،بالخوفيشعركان،الجديدكيانهعلى

نأاستطاع،مثلاألنارالانسماناكتشعفانفنمذفلقديملارثنتعجةجاءهوانما،فجأةعليهيهبطلم

بعد،الظلاملحقيقةالمتضخمالفهمذلك-مانوعما-يزيلحتى،الدائمتطورهمعباستمرارويطورهعروقهفييحمله

الاشباحتلك،المتوهجةبنارهيهزمانبامكانهاصبحانولكنه،عاديكأنسانفيهايقفكانألتيالنقطةتلكبلغ

لايم!نبانهليظنكانوالتي،الظهلاممنتنبعكانتالتيالذي-السابقةالمراحللنساناتكلجذورهفييحمل

ققهد!ر!انوالذي-الجوزسقوطيرعبهوالذي-شيئالايخشى

حاسمةمرحلةنحويسيرالانسانبدأ،فشيئاوشيئل.!.الخ-النهرمياهأرتفاعيهـخ!يفه

الفههم:بمرحلةندعوهاانيمكنالتيوهي،تاريخهمن-الوعبىمستوىيكونن1الطبيعيمنكان،لذلكوتبعا

المتكاملالفهمبهلانعنيالصحيحالفهموهذأ.الصبيح.اكثر،المر.حل"هذهفيالانسانلدى-والذهنيالحسي

مظاهرعلىالتعرفعلىالقادرالفهمولكن،الوعيالتامانعليهكانولكنه،السابقةالمراحلسائرفيمنهارتفاعا

.الخرافاتورنالتخلصعلىوللقادر،الحقيقيةبصورهابيئته:،وذلك،فبالخوالاحساسمنمزيدأ،ذللثمقابليدفع

.الشاذةالماضيةللتخيلاتوشططارللان!الحسيالوعىبينالنمونسمبةلاختلاف!-ا

الانسانمرح!لةبينتمتدالتيألفترةتلكإنولنلاحظ.نهالذهن!والويها

القترةهي،الصحيحالفهمأزسانمرحلةوبين،العاديبصورةالذهنيللوعىبلخهالديالمستوىبسبهـب-؟

.برزوالتي،الخوفانواعأشدالانسعانفيهاقاسىالتي.خاصة
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.سلأمفييعشىتتوكه،الانسلناعلىاومسيطر،كأحساس"مخامرفهاالخوقيها

بمظهرألكهان!ؤلاءظهورهي،التاليةالعملية.وكانت!الاظماالخوفةبفترةتدعىانلذلكتستحقوالتى

وعلى،ألاشباحتلكعلىيسيطرانيستطيعالذيالمنقذومل"ألبروتوبلأزم-الانسان"تلتالتيالرحلةومنذ

بالاحد!علىتخطرانلايمكن،وغاميضةكثيرةاخرىشياءلالىجنبا،والصعودبالارتفاعفللخوخطبدأ،بعدهما

يديهيمدوانيتوسلانذلكبعدالانسانعلىوكانبقوةقفنراانآلى،ذلكفيواستمرأ،الوعيخطصعجنب

.!لاتخافوالتي،القادرة،الناسعنالحفنةلتلكبخضوعالففوةهذهنهايةمنذولكن.الاعظمالخوففترةخلال

لينقذوالايخافونالذيناولئكأيتقدمان،النتيجةوتكون،بالانفصالالخطانبدأ،الصحيحالفهم"مرحلوبداية

مقابل،ذلكبعدوجودهوليمتصوا،البائرألانسانهذاخطانتكسبينما،والنموبالارتفاعالوعيخطفاستمر

!اياهيهبونهالذيالزائفالامنذلكليضسمحا!ينخفضيكنلمولكنه!بالانخفاضوبدأالخوف

حراليسبانهألانسانرنت-عر،الزائفالامنهذاوفيفيمهيصنحطبيعيصستوىضمنليستقرولكن،تماما

بمدنلحظةكل.فيمهددوبأنه،عالمهيعيشانفيأبدابعد،لحظةكلفيللاثارةوقابلكامنغريزيشعورمجرد

فيفجأةيقذفوأن،فيهيعيشسلامكل،منهيس!لبعاماشعورا-ألاخصعلىالسابقةالفترةفي-كانان

يخشاها!التيالمرعبةالاشباحتلكبكلوجهه!بأكملهالانسانوبوديغلفطاغيا

تحولوالذي-بالخوفساسألاذلكفان،وهكذاينتهلم/بالخوفالانسانأحساسان،الحقيقةوفي

دائمةبصورةبألاثارةمهدداصار-كامنغريزيشعورالىكانبل،كامنغريزيشعورمجرديصيرأنالىتماما

هذاعنبذلكانبثقانوكان!ومعرفةعلمسابقوعنكالتالتيالظروفبعضألىالاحيانمنكثيرفييتعرض

تكنلمان،جديدةحالة،"عاوالمهددالكامنالشعورمسيطرطاغكشعورواعادته،جديدمنتضخيمهالىتعمد

فيتحملكانتانهماألا،المكعفالحادالقلقبذلكتتسم.الانسانعلى

سهلرقيقستاديصلفها،كل"ذلكوقابلياتأمكانياتذاتهماالديانماتنشأةفيتمثيلابلغتتمثلالظروف.وهذه

الحالةهذه!الثابتةغيربالطمأنينةاحساسمنالتمزقاختلافعلى-الديلناتفتلك.وتطورهاالقديمةالوثنية

الاحساسمنالخوفءليهانطلقأنيمكن،نعنيهماألتيعفدجميعهاتلتقيكانت-ننشمأتهلألىادتالتيالعوامل

!للان!عانخ!ضوعيتمكانالقلقةلةالحلهذهوضمن!بالخوف4لارساثتعملالذيللاولهدفهاانوهي،هامةنقطة

فيلهليتكشفيسسيرالانسانكانفقد،ذلكومع!للتامالانسانخضوعهو،غاياتهالكلثابتكاسال!

دعوتهفيتلحكانت،جديدة،وحقائقاشياءيومكلسيرهعلىكان،الخضوعهذاعلىالحصولسبيلوفي

السابق.ارثهكلفيالبظرأعادةألىالتيالوسائلمختلفيمارسوأأنالدياناتز)كاصحاب

تشوهقامتالتيالفئةتلككانت،ذلكجانبللىولكنهذهانوخاصة،اذهانهمعنهاتتفتقانالممكنمنكان

لتتلاءمباستمرارتتحركانعليهابانتحسى،الانساننضال،بقدرالانسانانقاذالىصميمهافيتهدفتكنلمللديانات

اذا،يختشفهاالانسانكانالتىال!تجديدةالاشياءزلككلمعوذهـ-ك،منهللاستفادةعليهالسيطرةالىتهدفماكانت

قائمة!تظلأنفيترغبكان!قب)3،حاكمفيتتمثلكانكااجبايا،معينة!يئاتقبلعن

،للظلامتملأالتيللاشباحتلكتتطورانذلكمعنىوكان.الكهالنمنمجموعةفياو..كبيركاهنفياخرىواحيانا

،باستمرأرللاسترضاءيطلبشرسذمرإلىتارةفتتحول!الانسلنلخوفالالستغلالذلكقامألاشاسهذأوعلى

شمسالىثالثةوتارة،ملتهبةية!نارالىاخرىوتارةبعدتخلصقدألانسانيكنلم،الفترةهذهخلالوفي

،فلنماشيئايعنيكانانهذاوكل!هائلةقدرةذاتعظيمةكانوأنوهو.الماضيةعوالمهومقدراتمقوماتجميعمن

.الانسانلمخاوف"ستمروتجدد،مرعبةاخرىصورهوأحسقديكنلمأنهالا،للدائمألخوفعصرمنتحررقد

امرحلةأنبثقتان-كل"ذلكخلالمنتمالبث،ولكنهـنبلهفةعنهيبحثبدأقدكانوان،الكليبالاطمئنان

ظهورمرحلةو!ي،ألدرنتطورمراحلمنجديدةيشمرأنيمكنبالامانالشعورهذأانمنيتحققأنيريد

.الرسالات.دائمةكحالة

انقلدهو،جديدبهدفالدينتمبزالمرحلةهذهوفيألازمانقابايةشدةهنانتبيناننستطيعفنحن،ولهذأ

هذاطبيعةمعوتجاوبا،اصلاحهعاىوالعملالانسانلموهو،يقفوبينما..والتقهقرللانتكاسالفترةهذهفي

مقاومةحركةتتضمنانالجديدةالمرحلةءلىكان،الهدف،السيرعلىليساعدهبيدهيأخذمنالىألحاجةاشدفي

د!عندتقفكانتالتيألسابقةالدينيةالمراحللكلعليهوان..جديدمنلاسقاطهيعملمنهناكبانيفاجا

.الانساناستغلال!لايسقطكيبعنفايناضلأن،هـيرأنبدل

كليهدمان!لذلكتبع،-الجديدالدينعلىوكانتلكبر،نإلانسانبايهام،الكهانبعضعملبدأولقد

ببثاءليبدأ،الجديدهدفه"حتتلاءملاالتيالسابقةالقيموأخذوا،تتلاشىانالايمقنالظلامتملأالتيالمخيفةالاشباح

حياةأعطاءفيتساهمانتستطيعأخرىجديدةقيمجديدمنالانسانليخر،لعضخيمهابشدةفيهاينفخون

.ألانسانلهذاصحيحةكيبعنفاليهاويتوسل،بالوحلجبهتهيمرغمرتجفا
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بمشلكلهيا.وينفعل،وألبناءالهدمحركتابهتميزتهأمشيءهناككانولكن

ناعاليهمعركةخضمفينفسحهليجدالانسانوألتفتا)خيتلر،الفوقيةالقيمتتجاوزلمالهدمعمايةانوهو

اتياالقوىتلككلب!عنفيناضلان..فيهيا"يوجد"القب-ملمجموعة2البناعماقيوان،كماهيةالهدؤ!تتناول

وور!فىت!دلموهطذا.كوجودا!،دورهددة،بهتتربص!الخوؤط..السابقالاساسنفسعلىقامت،ألجديدد

ايف!،بل،فحسبعضوياويتفسخعلايموتالط،الانسالن،رقرت"عقطائعليتنازلكيهددكانانرعدفالانسان

منذرةلخراستذفادالىتهدفمتحركةةكحيللاي!تجمدان.اخرانسملنايقتلاو،يكذباو،لايسرقكييهددأصبح

عالمهافيهاهايتحققبشكل،باستمرارواثرائها،طاقتهافالان!مان،جديدءبنتيتخصصتقداًلرحلةهذهأنغير

النابض!للحاررفضهاوقبولهكان،بالخضوعيطالبكانعندص،قبلمن

فيهطرحتعصرحيالنفسهالانسانوجدوهكذأيرضخانفاما..آلنتيجة،ومباشرة،ذاتهفييحمل

أوضاعهماواشدصورهارأعمقأ،نسانيوجودهور-كلةليواجهانفعليه،يرفضانواما،أمانفييعيتروعندها

يتحققانالىحاجةفيبانهيحسبدأ،ولهذا.حسحاسية!منفردأاشباحهعندئذ

يفنيه،أناوليحاعللمتجاهذاتهلمؤكدكوجود..كانسانتطهـرك!-ر.عاىذ)ك،ؤقدطرأالجديدةالمرحلةتلكفيأما

الانطلاقعنجذورهوحد،لسحقهقوأهكليرصدوانج!لألىوبرزت،وانسلتزلأشتوالخيالاتؤ،لاشباح

ؤيه.الإنسانشلالى.وبالتا)ىوقوؤغتهتزييفهءاىوالمملال!ونتملكالتيالعظيمةللطاقةتللمث،الانسانيالادراك

بص!ورةمغرولسان!سهليجد،عينيهللانسانفتيح،وبذللة،وأسرارهظاهره5بكلألعالمهذلعلةوتشكل،بىجمعه

نااو،توجدان:بحدةيصرخوهو،الصالمهذافيجديةتلكمنمانالافموقفتحددكانتألتىالعلاقة/وتلك

للمشكلة!هيتلك،لاتوجد،ماتغيرعليهايطرأأنالبديهىمنكان!المخيفةالقوى

ألانسانفقدلقدللمشمكلةالاولألوجهيبرزوهذاالط!رفقنماولللذيالمجذريالايديولوجيالتغيرذلكبعد

تحماولالتي،وأوضاعهظروفهبكلالعالملهذأصداقته.العلاقةتلكفيالاخر

بعداءفيهوتحدق،غريبةمحرقةرمالنحوتقذفهأندائماولكن،بالخضوعمطالبايظلمرةكلفيفالانسان

الهوةألىوينحدر،انسانيتهويفقد1حلقهيجفهوبينمما،مخلفاانسحبالذىهو،تمردهأواذصيامحصهعلىمايترتب

!يقاوملنباستطلعتهيكوناندونجديدةصورخلالمناومتبلور،القديمةللصوركلوراءه

كبى،بضرأوةيكافحانعليه؟نالانسمانيحسولهذاوتفاعلهتلاؤمهبعد،القديمآلالساسذلكن5اعتباراتتركر

هذانهائيايحطموان،والظروفللاوضاعتلكمنيتحرر.الجديدةالمرحلةتلكومقوماتعناصر!خنلفمع

والاجواء،الاسس!عالفاشدةوتلك،بهيتربصالذيالخوفبكليتربصكانألذي،بالخوفالحادالشعورفذلك

فيهل.ينموألتيالردرصةمننوعالىليتحولتراجع،عصياناوتمردبادرة

ولكنلا،الانفهـلاتيريدانسانا"،مأنفسمنانجدوهكذأالاذمانفيهيتعرض!،مجهولا-رعللمفيالمرعبالعذاب

..العرأءفييع!يشرأنلارمكنبانهمنليؤ2ذلكجانبألىقطرأنفيغمسفمن"..للعذابمنمضنيةلانواع

هذألاءلزيدهففسمووالا،يحتضنهعالممايوجدانمحاعيهانشديدةنارفياحراقالى..جلودسلخالى،!غلب

القائمالعالمذلدرفضلقد!بالعدمشعورحدذالاألانفلاتالحياةاليهلعيدت،الموتآلانساناصابوكلما..!الهول

وكىفاينيحددانلايسشطيعحائرذلكجانبالىولكنه.."اخرىمرةعلصهألعذابذلكروصارسةلتعاد،جديدصن

؟أالجدريىعالمهيبخيأنيجمبكابوسفيالانسانيظل،المرعبةالصورهذهتأثيروتحت

انساناماماننا..ألثانيبوجههاللشحكلةتطلوهناانيزلخشحية،باستمرأرطريقهيتلمس،الخوفمندائم

ذأ؟وهو،أرضهفيوالضياعالغربةيحس،موقفبلا!لهرسمالذيالخطىزلكعن

ألحي!اةيحسانيريد،عدمهيصرعكىجاهداينا.ضلترأجسع،بهفأيكلالاذسانكانانذيالمضطربالامنبزلك

!تنزفآلتيدمائهحمركةفيذللىكانولوحتىاخرىحياةبدورهليمشكل،المجهولالعالمذلكالىايضا

صفن"العصريأخذهبوجهيهاهذهالوجودممثصكلةومنألانسانيعطى.حيث،وألاثارةلخوف1عواملكاغمنهازالحته

القلق!:المميزةض،ولايتعريفنىلاأنهأي،سابقةبحورةعايهصؤمناوجودا

انهالا،اضطرابمنللانسانيحملمهما،القلقوهذا.يهددهلمامطلقا

كلتجلهللذأتصؤكدثوريوعيالىيرتفعانأستطاعايخهتهدفبما،ا)ميمظكتبررأنيمكنهل،وبعد

مختالمففي،واذابتهاأصتصاصهاألىتسعىالتيالعوأرولىتقومالذيالسليمغيرالاساسذلك،نلاثسلنانقاذمن

اسسهماوتباينتتنوعتأنوالتي،عليهليمتدالتيالمجالاتمىؤ/وليةكللديهبللغائهكقيمةللانممانيحتقرو؟لذي،عليه

الزييستهدففقلقي1ألامتدأدذلكيجمعهافانما،وتراكيبهأ؟!وجودهوتحسينانقاذهعمليةتجاهبهايشعرانيمكن

كماالتى"الملائمللتربةواعطائهالانسانتحريرللنهايةفيأرتفععهد..اخرجديدعهدبدايةألسماؤلهذاوكان

باستمرار!فيهايخصبواعأحساسالى،غريزىسعوومجرد"نالخوفف!يه

يونسكلهع!بدالطبكديعة-دمشقجامعةبهسال!يحيط،المعقدهالانسانحياةدقاثقالىيتسرب
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"الجوعهو..تمضونعبثا"..

جوعوبنا..لاةوصرخنا

صياحا:الافاقوصلأنا

وكصرنلها،انكرىالسجنقضبان،

ضا،لارلجبنا

البغضا،حيينل،الحبعشنا

غيبى.،الجوفياطلقمنا

تخمينمن

افيونمنء-

المراصتالافواثمنا

مزجناها،الكأساترعنا

...وبالسلوىبالاوحال

جدوىلا..عبثاأذتميا"

ت!ستاليعوالن

.."جوعفبكم

،الجبهاتمصنااسودت.بةوسجدنا

:الر.كبءهوت*حهسحسي

لعب،لعب

أفاسغيرالمعبدفيما

تجارهالصلواتاتخذوا

الكأسظمأعناأبعد

لهاهماللقلق،ا!لىرص!..أ

وعارهالمحبولوركود
بحرارهنستسلمدعنا

!الغرقبحرفييرمينما

الفلكفينوحوليسمخر

نبكياوسنضحك-تهمما-

ونرجعهماالقبضاتونمد

إلشمسبشعاعحبلى

باليأساو

غهـدنا-ولنما

شعرأءيومانغدو*صسسسصم

احياعاو

ويضوعفيهمينمو

...جوبماويتألهظمأ

وأفقنا:

النفيأغباهرو،

أجحدهما

تراودهستظأصابدا

المجنونهالاحلامهذي

الوطنيحويهاذ...وغدا

يساليعاذ

الزمن،يقف

القلقيفش

والغرق

.موالجوعالشاعرويمولت

النجميحسنفطر

!هعمى
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ة-----م-لأرزخمص----.-=.لىأثلأ!مبئضكضئس-حم!عمضنب
/لمقيعليلم/عوصغى\،اموعيرا!وجما،صى--!*-أبر6--ب2!أإلم!..

---صء-؟لمخآر!كلير-ا

صعلأيصئآ2.بئ.--------حرت.-حصحى،صصص.ا--!!---مم!"
*--

احمدالشاعر،الممزقالجيلهذاابناءاحددنايؤكدهماوهذ؟)*(اصد!اني

ومواطنا،شاعرايؤكدهانمار؟كدهعندماوهو،حجازيالمعطيعبدقاليلانغفوقدنحن

وير؟كدء،شعرهعلىالفترةملامحانطباعحيثمنشاعرايؤكدهتمضيفيالميدانالسا!ةبينما

الملحوالشوق،"البد؟ئيالهلع"لهذا5تصويرحيثمنمواطنايمر3بالرفدا..ذصحوثم

.الحياةالىكثيراتعيرنانحناواد

وا!قرية.حجازيالمعط!عبداحمد-أ...عشرالسادسعاكناونركنا

العربيةحياتنافيالهجعةتمثلوالقر)كأ...قروياحمد

معا،وقتفياليهاوتطلع،؟لمدينةمنخوفالقرقيوفي..الراهنة...ارمربيارجيلوو!الىء!ةاذهاخنا

بيوتهاوجعلالمدينةشوارعبدلالذيالحاسمالتغبيرانذلك..طؤيلر!ادبعداج!اذالمالبورداهمالذين!زة

القرية.علىغريب"الناسغيرمنناسا"واهلها،عماراتالمغلقةمعينغيرشيءكلؤكانلأ.نمضيالميدانؤ،ىالساعةكانتلقد

المحافظةبمحاولتهاالبغضهذاتؤكدوهي،وتبغضهتماماتجهلهانهالانفبساروتوقيت،جديدعمللبدء(شارةدقةكل3انماو،دقلألها

عندماايضاتؤكدهكما،"الغريبةالمهـدنية))ازاءوقيمهاتقاليدهاعلى،طورأالغربمنتهبالتيفالريححولنامنيتغيرشيءكل.جديد*

التيالهجرةتعتمالضروراتولكن.والانحهـلالىبالفسقالمدنيةتربطأوثلوجااوعواصفوطنناربىدوقلىرزرنرمي،تارةالشرقومن

(لمزدحمة،الشوارعفيوهناك،المدينةنحومبهمااندفاعاتشكلفيأواصحاريافيالمت!ناثرةالبشريةالاجساملهذهتيقلم،سموما

لكلفاقدا،حقاغريبانفسهالقرويي!جدالمظلمةالرطبةوالغرفتحديفيهاأيقظتانها.النومفيالاستمرارمحلىقدرةايةالكهـوف

حولهمنكل،ينتهيلازحاموسطيمضيانه،فيهانسانيهوما.البفشاء

بالو!ة:يشعرانه،غرباءثيمءعلىالتعرف!منأعجزكانواابصار!مالنورفاجطوع!دما

المغائبطيري...ملاكيبحرارةالنوريستقبلواانمنأضعفكانوا،انفسهمعلىحتى

اللقمهالىالخاويمتاجمطحزمتؤ-يتمضيالسالحةواءن،والضعفبالعريالقارورظوابىرد،وانغتاح

دربكفيالعشرينسيوفتا،ضطرابوالخ!يبةمشاعرهؤلاءاع!اقفيليبعث،لممروالركبالميدان

ادكبوقالملاحعليوحن!.والامل...والغربة

المركبفيونمتالمتلمعفألقيتالمفاجئةال!بقظةمشهـلة،حقاالعربيالجيلهذامشكلةانها

الداروبينبيني"بحروسبعة!عيغبر،جتوانف،الماضيعنانقطاعهولهامنزادالهنيالمقرعة

حببلاالقاسيليليأواجهمرحلةيعيشون؟لنهضةفجرمنذفمالعرب.ء*بىفقةعالميةتياداتعلى

احبابلهممنوأحسدويمهامفها،-.تحملغريبةخارجيهقوىبمندفقادتبطحاسمتغير

مهجورباردفراعفيوأمضيو!ذ!،ومصالحها3مشارلىعهاايرضامعهاتحملكما،وتاريخهاوتقالبيد!ا

)1(المغرباءتاكلبلادفيغريبالفلسفةنطاقعلى-"العر؟يال!ر"يستطعلمءضحرف(لتغير

عنالانسانيبحثهنا،"الوجوهيرأكلالذيالبرد"هوهداقابلهانهمنالرءمءاى،الحاسمبالجوابيواجهـ"ان-والسيالة

:الغرباءهؤلاءمنالصديق!فاسيكونومن.يجدهفلاالصديقكرببى،العربيبينالمعركةهذهخللالومن.والاسشنكارالفنىبحرخات

مساءوداتوالتمردو(لموتالاوركن!سلامبين،اليقظةعربي،والعربي،الهجعة

عامانوداعناوعمرتزدادوالغربةتزداد.عمقاوالخيبةع!ف(يزدادالاضطر(بكانوالحياة

صاحبعلىأعثرلمالاصحابنواديطرقتلالا"..حدة

والحاجبوالبوابالابوابتدعنيوعدتاندوننتغير"،ونحنيمروالركبتمضيالميدانفيالساعةان

طريقامتداديررحرجني،والاصننياراررفضءلىالقدرةلناتكونانودون،وكيفلماذانعرؤء

شاحبمقفرطريقمممحنالتخلصنستطيعلاالالسياقرؤضالىنزوعنافيحتىونحن

شاحبمقفرلاخر.الجديخدةالطريقل:معاتصورنستطيعولا،الطويلالسباتآثار

قصوريديهعلىتقوموالغر!!ةالضعفانسدك!ماعاتفيل!ا،غرباء...نحنضحفاء

يسحقنيالعملاقالحلا"دطوكان.الخلاصسبيلعننبحث

ويحنقني.حقاالعربيأنجيلهذامشكلةانها

يسهجديطافسوالعينيوفي

ابعاصر"العرلييالتهعر"أزمةمندمة!في-ىالىبحهاجةالد!اسةهذه*

86ص!فهـحهة!لمهبليئكان-1.قريباتقدي!الااسعتطيعانارجو
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ا&رابعلىالنائطئنالرجالتقاطمعيالكهسيقخي!امب

هالسحابيلمبراشاموابىالشهسدرئنهنءلىالمائلينصربقترلئن

الالمنهريلهمعنالخثةسمرتكفوراء)2(هحميأننيويصرخ

الزرعبناممعطيرالمينينوبجانب

كالعدماحمفرلمعلىالجعاحروم؟النافنغيرهناالناسأليس

الدممعليرتعنفودبلنوالذ،هلدوا(لذينجميعارفااهالكرهقنيعرأل؟لقريةففي

البمنالريففيالانسانأمهااحبكاني/عر!،ني،لولاياتقمير؟رأككمليوئباتهمأسرثئانوبامكينهس!يولهون

)"(النشيدهذافميوفيجئتواليكأفراح!مفر؟ء،مدائمامدعووهو،وفقرهمثراءهمشيءل3عن!

منها:الدووانفيعديدةصورلهاالرجعةهذهومثلريتقيولاأفراحهمفيمعهـمماتمهـويرقعىفيمعهميربكي،وا.نراحهم

حنثئنالفرىفيرحبوالااقأهنيولكنم،وأطكللهومالهسالهعنوسألهوحماهللامنقمبعلبر

البيوتيحضنوقرورزيوناممارحهيامنيجدولا،والثقةألانفتاحمنالقريةفييجدهمايردلا

افبماذرهكالهمادجف!رهالاشجامونسبح.السلاآ

)9(مناكلمنناياسلممننحونيالنلس

عنقريبر،نهيشعر،المدينةفيالغريب(لقرويهذاولكئكئيبهذا...بمبعض!يعرفونلا

الغربف:لطذههمهعلهلملمعنفرؤضهفنكدائرصرجااكريةذريبمفليلعله

تاعلولاتمرمناالطلاآيعرفألسى

والغرفوالسنائرللسكيرجبالايلسرلحمللنطذعند(3)سلاآحتى...لييطوقب

بالنفمفضائكالى،الركوانىنذوسا؟جدالآحاآهذافيللمسثنالإفإطرمندماحتىومو

)01(لكفنرتابلملففئادقهفيتلمهئلذعم:مغلفغ

مستوىالىيصل،بالقريةعفوياارتباطا(كماعريؤكدوهكذ(...عميا-

.الخلاصايبائنايهنالكلأينمن

!لمزىوالمدبرضةالمعطىددأصمد-ب؟السيدهطريقأين
...ع.بي/1ايسرثمقليلاايمن

ريخف،مناروطكهليانكهىانجدبالفريةالطفهنيالىلقهذامئابل)((انييأثرولم...لاآ

بقصةأدداانأوداوشاعرصورخلالمنالمد؟نةاقدمانوقيلان!،سبيلهفيكل"!يتمتهاقهوام"مجردالناسوهكذا

عئبءو(لنذئلربالكريهانعلةإاكدلالفعميكغدلالهذاممقهي،المهجرك:(لعجيبالآساآرذافيلاصدمهيةلا،اكدالى،عدد

وبينبينهماانفعذاعاللةةهـامربالنسبةتعنلمفئلهجرذ.المديمغطنايىانفيالموعم

حبيبت"معفبباسطنلئكلههب!أ،مفننعوياأنلانها،الكريفتهفذتصذرعمالعجلات

سمتي!طخمإجمععممنابنقالرب

حممنيفيالرحبالمجمآولؤذعمأحديجئنولم

صثبتيفلفي)5(سولهمنياسمهيعرسنفليس

فندلأنفنذلعمهذهبين،فيهالاسدهويةلاالتي"اخندافب"هذهبينويه

سلمفىاكنامواذسمذاكليسيناانه،"قدشنمجرم)،"تمطلبمالتيالافدلز"

حنعنائبفبكانالجريفنويئباركالجميعويصاألفئالجميثبيعرقطالذفإالقرأنأي

عاشقشاعرعنروايةقرأتولكني:خانقااحساسابغربت4ويحمم!حقاهناغريبفهو،حببوات!

فدأممفقاتنعثفلأدثبهخائئهرمتنهطذربكأنني

)11(صدقتانتولكنالطريقفىالعابرونيرعرهؤلمم

"الطذمليغ"لمبرراتهفنففبحم،بالؤريتماذتنلمهمدآيؤكدهنلثإم)6(..الرللءتى

هجرتهان(اللامفالىالعناههسمناييحآمعن)يفمليثدملروكدكملذيميجدفنلااحدايميمرئبلاالثأقنالآسيزهذا،الآحازوفبى

هداالاقتناعءرمخلالومن...الاضطراريةالجوعهجرةالاليست:و(لت!اهةبالضياعشعورهيزدادالس"للاملهقولمنخنى

مجرمالها،مملةممكمنهفالممينة،فاسيةللمدينة"نظرته".نصبجعابرهكر؟؟كالمقنىسيءلاهناأنا

لملل،معنىلاهنعنمببغاشطلانمجرد،هالعميرالاسمنعنمنأكداكبالمجةرهساكيأجر

يلىيصعبهليذا،"نيايةلا"فيتمفياذداآمجري،ضنرنمجرم)7(للسيدهـ.

اللاذعمة:علمسهاهفبملذهمهاالغرباءالصلمتالآحاآهذلفيهللطنيلآبالهربغقطعورااقأي(دكلملوهو

الكبيرءالمدينةمعملرئذالنيقئالنذمهن،الذهاالتيللاجقاء،للفريفحنينليآماد،ا"روقب

نارذطأان:لهممستجمبتعرفهالتيتلك،عرئها

الظئنيرمفيتجتركلملتنلرنؤقنلدت

اللهيبمنالضحىفيشربتهما

شمسهاعيررضادفلممنويله؟!6صفحةقيلبليكان-2

37سنسوالسحدتالىالطريج-3

57كسيسهنتنىلمى-078سن!ماالسمدنالىالطريج-4

8،صنسفاللياءالى-ف؟9سحيحفسيىملمثب-5

57صفهـجةنغهنيلمن-7101سيحفالسمدتالىالطريج-6

66صفحةقلبليكان-7،11صفحةلسيدة1الىاطريقا-7
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لحياابعاالريفظثنينبنما(لبحذرولىاءلمدنامتدادامدننامنلت!جعلوالسياجوالبناءوالسيابمالبناءغ!ير

قلانتقالولغذا،وحكاياته"تواشيحه"وبجوءمكتفياالتاريخيةعزلته1(2)والزجاجوالموبعاتالمثلثاتغض

.للبحوراجتيازهولغمدينةالقريةمنالتذس،الورونونعنهاض-معالتيالملاحبلياليهامعرواةالمدينةولكن

(15)"الإئحورالصبىفيعبرتانوكان"بينما،ببوارفنهاوإ..حهناوامنهنفاوعثملينلوعوامنهمالموسرونويرأتي

وفدمتثبافيةيرالبستئاالتي"الغربية(،دن!بة"هذهتدفقانكماعدمخلالمن-اقرويا1هذاما.و.فمنبم.نطلعحالةبر؟لفقراءيظل

جعلانه،مدننافيوالفوضىالاضطراببعتآلقنانجبرالهةلفافلمالغريبالكهفدصلىانبعد،المرةالتجربةوبعد-ذأكألاق!نناع

انهـعا،والاشكالوالاراءالمصالحغزواتاماموؤ*خهاشوارعجاداتهاانهذهولنفسمه"1،*-ويين))"ميؤكد،والعظامالجماجم؟لا!بيجد

.والالو(نالاشكالمصتلفمنربنبال!ابمزدصمةموانىء:الحزنالىبلى*ودةينتهيمؤقتاخدراالاليستالملاحاللياني

ميناءفيأعيشلاننيالكبسدءالمدونةفيالليلا

والارياءواللغاتالاجناطتدفياحارقصحنديهد

صاميا،الجياةفأراب.والوبابوالانغامالنود

الحنينمكبؤنوالكسرابالحمااءوالسرعة

..قضبانالناسوبينبينيكأنماقصطييتد

(16).صجينىننيالنغغيسكتيشياافنيئا

الاحصموتتعةنالراعىويودأ

ل!،"اوفيرررةاررينة"فيفقطغرقيعنالقرويلايعبروبفذامائد.كةئالرأفاةنوتكنمى

.المتناقضات6بكلاتىالذبم!"الان!اح"مناكوعلهذارفضهيعلن-الزهورفتسقط

فهي،برهكرهاتبادلهانها،فحسبالمدينة.لايكرهالغريبوالقروبما(13).الصغيرةرووسهااعماقنافيالاحزانوترفع

الاصلالبريقتمتصوبغبارها،نضارةمنمافيهتصرقاللافحةبشمسها،لمعود"!ائدةكلالريراحتى"و"افتث!يكت"افيوبعد،2وهكذا

بأشدويحس(لبسمةعنييحثجائعوهواليهلاتلتفتانها،عينيهمنانناندوسبهاالوحيدة-علاؤخنا،ءمصل!(ليسوضياءوظلالا.نلالاالمديعة

الفصوىالضرورةدصدتهقئبهـاهواليس،والغربةاتمزونآلام.نمرعندماعايوا

فهاءتالتي"الليمونحبات"وببئغينهالفرقوما،"للاستعماأو"أناهذا

الشمسىاثثبعةتحتظلتولكنها،بالظلمداةالقريةمنالفجرمعمديشيوهده

اليس،(17)؟احدومساااندونبقرحععشرونيناديوالولدالمحرقةالليئةانتصالنمحند

)18(؟مأوىلهيجدلاوانهفببهاغريبانهلهكرههاءدليلمنتلوالجدرانالميدانرحابة

ويظل،اهلهامع..المدينةمععلاقةايةاقامةيرفضكلهلذلكوهوتلوراءتختفيثمتبين

عن!شا!،مناص!ملايرقوليكلمهموعندماالصمتءلىممراال!روبفي!ا!تثم!طتثمدارتالريحفيوريقة

يحاولعندماحتىفانهالبدايةهيهذهكافتواذأ،(91)الجاةمجرديثوبظل

عفة.جت"مسمياف!يرتدصميمةعلاقةاؤلممةعنعاينزايظكنفععئلنيئآد

لغدفكسافيأطغقتلكنني.حمئناطولحنمصبابهومين

(02)عفهثومثاجبنرئسميت(،1).مررتلماثهعاعهعلىرست

فقرترةيفارط،المدينةمنؤن"ةقاعلاقةلاقاقميضطروعندمامدريخةأنها،الرهحا!يهاالقتاظبمالمنرداءالكرأوةالمدونةهيهذه

و*ـوحت،(!عوةوا؟ووـاقرابةقراءوءمعه،ث!لهضائعة،حزية،الغصولطنظامويتحدىالاشياءطبيعةءنيخرجالذيالخالدالجفاف

منحذرهالذيابيهمنبالخجلشاعرايرظلالفتاةهذهاختارفما!اكأراهلهاأما،اثرالهاياقىةلأالخضرةءنالانسانفيهايبحثوالتي

له:فيعتذر"الملمننسوة"دائما"و"صاقونوا!غباراولمهيبتحت"دائماانهم،منهاجدبا

(بي،ا.نفناهـ4فييسيركل،لاامعةتؤاصقمولارابةةلانربةوم،"سارعلى

عثراابييااقولي!بهبروكأنهالساعةعنانليثالايركابةثلابعرقيراضعروبوكل

هنامية؟هوىفيوقعتالناسيحبالقرويذلكمنافجعوهل،فاجعةالى..محنومقدرالى

اهـرنش!وةمنحذرتئيكمو؟نت.للساعةمعئىيدركولا

اناكأنهار(يتهالكننيادظرموزهنصاقامفيت

أبي؟أبوهاداتحمينةفقضةالإهومنبنالاارةنفيوحدهمنحترلونرأينوو

()21الشعراوتقرأاهاوتهفيرماداصاروااذاحتى

فيالتردفتازاءالاريرةصفاءهاعيمايئ"المدننسوة"منوالتحذيربداثةفيسواد!نما

موتهفيلهبالاعتذاريهـننفيوالولد،ماتالوالدولكن،المدينةمستناعالكليدجثةلومنالوليدسافىوجذبت

بخيااءيعيشالتي،المدونةمنولكنهامثغهضا!معةوتاةميإاقاصاعلاقةعنولدولواضىماتمنكأن

قربى.علافةاهغهامعيقيظانمضطراويقبأم،مضكراأئزبضرأتت،أتىومن

ء(14)النهاراولفيكرهتثم،هبييالبوم!فجعت

915سغمسةموهدلةمديمةالىرسالة-ءاللمدونةالنظرةهدهدلالة

165صهحةالعيون-ل6تمثلالاولىانحننى،شاسعحضارياوالمدي!نةالقريةمابينالفرق

01صفحةليمونسلة-17تنندفق"الغربيةالمدينة"وحضارةاكصةفجرومنذ،يلاخرىلقيض

131سفسةوالمديمةانا-18

016صف!حةمجهولةمدينةالىوسالة-8391صفحةالهلقاءالى-؟أ

168سفسهـة"العيون-.852-،8سفمحهـةأا)كاءالى-13

163مجهولةمدينهالىرسالة-01321صف!حةورينة1ونا1-؟ا
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وقتطفيوا!ج!نمىالقداسمةتمثلالمرأةنجد-الحبيبةبهجرالقريةمنوالمرأة-حجاريالمعطكبع!بداحمد-ص

:بالمخدعمرتبطةالقصيدةاولفيفهي،معايدلفانه"الغريبةالمدينة"رفضطعلىيدلرالقريةالتعلقكاناذا

المخدعبحافةوكنتهوالارتباطهذاولعل،بالطغولةوثيقارتباطعلىقاطعوبشكلايضا

لمتعرع1نهدكانبثاقةتردينيجعلالذيهوبلحدةاكثرالغربةويجعلدائماالحنينبزجح؟لذي

(24)الثوبوراءتلعبغنيةمرحلةالطفوله(نذلك،دائماخاسرا،دائمافاشلاالحب

)جتاجهاالتيمهي،الاولىغيرانها،ملاكاتصبحالئهايةفيولكئهافيالطغلعلىيعسربحيث،وليدهاحياةفيآلاولالدورالامفيها

صديقا:لايجدعندماهذاعمليةتصوريستطيعلالانهالطبيع!9الانفصاليقبلاننهايتها

(2ع)الغائبطيري..ملاكي.التجاوز

واضحةدلالة-بىل-للفرقةاسباباالقصببدةهذهفياصطنعولقدالانسانةماتكونكعيراالقريةفيوهي،الاممنتبدأبالمرأةوعلاقتنا

هذا،"الام-للمراة"النظرةثنائيةوتغضح،النغسيالصراععلىكلهن،عناغريباتالنسعاءكل.النساءمنتمامانعرفهاالتيالوحيدة

الحب:هذامثليلازمالذيالصراعوهن،منها(لاقنرابنحاولالايجب،مغلقةسحرإةكهوف،سرار1

وداعوقلتوغيرها"وليلةليلةالف"وقصةالشعبيةالحكمتصور!نكماثريرات

صادلىاكن!موأقسممن(لمرغموعلى،التفاحةآدماطعمتالتيهيفحواء،الحكاياتمن

صدقتانتولكن.وتضحيةودرايةجرأ!ةاليهنالوصولىيحتاجمغرياتجميلاتفهنذلك

عاشقشاعرعنروايةقراتولكنيثسريرةليست4انه،والمحبوبة"المإهومة"لوحيدةاتظلالامولكن

(26).وداعفقالعشيقتهاذلتهت!بوهيالشغقةالالايثيربشكلوتلدتملفهيغامضةوليست

سراالحبمنتجعل،مبهمةاتظارقصائدفهيالاخرىالقصائداما.وحدهلهبانهادائمامايقنعهلطغلها

حتى"السر)مايؤكدالقصائدهذهكلوفي،نفسمهوببنالشاعربين،ابد؟لهتكونولن،لهليستبانهاشعورهيبدأوعيهتكاملومع

فارء-سة"ليلةحلم"واللببل"فياغنية"مثلافهيعناوينهافيالنفسيالصراعبئشاهناومن،"الام-الاخرى"ءنبالبحثفيبدأ

الذيفالشاعر"الصراع"الاخيرةفيويظهر"الظلاآفيحب"ووللطفل،"الخاسرالحبعذابات"الالايعرف"الطفل"يجعلالذي

بحبهلايبوحولماذاوحيدايسيرلماذايتسماكللوحيدايسيروالذييحبالصباغالدبنوعملاح"طفلة"فجميلة،الد،برآنفيصورةمناكمر

لهاسأقولغدا"يقولالمغلقالبابعلىالتسا؟ل؟رقاتتضمحلوعئدما."*فى"

علامةيضعبهذاالقيامعلىمقدرتهمنثقتهلعدملكنهو...ثبمءكلحديث"نجدكما،حبقصائدتسعئجدالشاعرديوأننقرأوعئسا

"الظلامفيحب"المذكورةالقصيدةمنالاخيرةالشطرةهذهور،ءتعجبالىرساله"و"عسرالسادسالعام"مثلاخرىقصا!لدفي"الحب

المحبوبة"ن"1دائمايفترضي،الواصدالطرفحب،الغامضالحبهذاانفتطيع-والديوان-القصائدلهذهدراستناومن،"مجهولةمدينة

متجاهلة:فيبذلكيصرح(نهمنالرغم0على،لايحبالشاعراننتحققان

أحبكتقولبمبنيأحبك،"هنابنيةهوىفيوقعت":"مجهولةمدينةالىرسالة)قصيدته

.تقولصوتيورلةحالمماهووعنها"انتظاراغنيةمثل"انتظارماهوالتسعالقصائدومن

الطويلوصمتيكل."المخدع"مثل"وصف"ماهوومنها"فارعةليلةحلم"مثل

أحبقالوارأونيالذينالرفاقوكليركللمالذيوالفتىالاميرةؤصة"قصيدةقيهابما-؟لقصائدهذه

(27)لانعلمينالانالىوانتالطرفحب(والحلماولإذتظاركمثل-"القديسة"وقصيدةا،المساء

انجه،لهاالحقيقةهدهاسرارعاىهويسجر؟وهلكيفولكن."الخاسرالحب"اوالواحد

؟لذيدامما(و28)"عغةجبنهيسعي"انيستطيعمادامذلكلايغعلصادئتصويرانجدالديرلموانفيتطالعنااننيالاولىالقصيدةوفي

."عاقل"*لانه...فلا5و؟ماوالمجنونوالساحرالسائحهوذلكيغعل:المراهقةلحب

سواحاننيلوتح!نها؟مثمىدكنماءشرفةحبىكان

تبعتهالاراها

-.ساحراننيلو?و"!امنهااسمعأكنلم

اوققنهايداهاتحيينيكانتانما

مجنون؟ننيلويداهاتحيينيانحسبيكان

قبلتها(22)شعرديوانالىالليلأسهر،أمضي"لم

عاقسللكننيآرري(لحبوهو،الامعن،الطفولةلحنمنغصلغيرالمراهقةوحب

()92عاقللكتني..)اويلتا.يتمانلايمكن

!.؟.عاقلايكونانمؤلماأليمىوحزنطوتهاويمشرودا(لحبو؟رى

الاولى.دلالاتهاءنوا!شفاليهاالاشارةتجبثلاثقصائدتبقىويفئىيهوىمنالحقوالمحب

كأ"ؤدإ--"والثانية،"المساء،*لممالذيوالفنىالايرةقصة"يتملمحب..الحبوعميق

"قلإإسة"الثمانيةوفي،لهوب""لى؟لاوفيوالمرأة،"المخدع"والثالثة(23)يتملم...رلحنياليقولو(

فبىويبدو.مومم!الثالثةوفي"حلماخاطراالاالغرامتعرفلم"المرحلةلهذهالشاعروعيتؤكدالاولىالظصيدةانبالذكروالجرير

هذهاجتياز1يتجشموانعشرالسادس(لعامابناءالىتطلبكما

56مفحةقلبنيكان-؟2حب"قصص؟نهادائماتذكرناالاخرىاللإبوانقصائدولكن،المرحلة

96صفحةقلبليكان-25.عشرالساسالعامحبقصصبانها،يتملمحب"خاسر

66صغحةقلبنيكان-26الهجرةفيهاارتبطتالتي-"قلبليكان"(لثانج!القصيدةوفي

132صفحلآالظلامفيحب-27

168صفحةالبوت-0628حسفحةعثرالسهادسطالعهام-22

174ص!ة!ابرة-6192صنحةغئهرالادسالعام-23
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اصبعاالطريالدمفيالصبيويعمسىالفحبوقلبهاثوب!الفدولابهايضمالتيالاميرةبينالفارقالاولى

مقطعالىاعشاالجدارعلىناصراسموينقثىيربطانيحاولفالفتىذلكمنمالرتوعلىالمساءيكلمالذيوالفتى

(36)التفاحويسقطهده).2(شاعرءنوليساميرءهنتبحثالتيالاميرةبمصيرمصيره

وهـعذهالجدارعلىعلامةيتركانهاذ،سدىيذ!بلاوموتهخاطراالاالغرامتعرفلم"المقديسة"فيقديسةتصبحاللعوب

("زقطالعربيةللامةبالئسبةي!مثلوناعر،"ناصر"سم1هيالعلامةتجودانالحياةوتابى.."انساناالحبامورفيتكلمولم"حلما

البدء.فيالمراةتظلوهكذا."ياسيفياأهواك":لتقولبالبقاءعليها

هناانيياشعراءفلتكتبواالمخدعبحافةالنهدترد؟نسانةاما،غانيةاوملاكااماالديوان

العربيجمعمالزيأشاهدذلكعلىوز؟دة(31)انسعاناالحبامورفيتكلملمانسانة؟و

"السلام..العدالة..الحرية"ويهتفهـه!،والاقتراب،كالقمرفهي،قرويةمعهاوالعلاقةالمراةفأوصاف

.؟لكلامتقاطعفيالدموعفلتلمعربلمعانثىتمروعنمما.(173)صفحةاللهيبعلى.الزيتكسكب

الحجرالحوائطوراءهوتحتفيالعامابنالقروينفسيةانها.(172)شقيقهاكانلوحتىيحسده

.يضمرانالرخاميانالعمودانحتى.عشرالسادس

قختفيوالشر!ات-ورةوالفحيجازيالمعطىأحمد-د

الزخرفتعرجاتوتمحيورسوالثوري،الواقعلهذاالواعيلشاملاالرفضهيالثورة

المكانقمةفوقالانسانليظهـرواحمدعبرالمعطيحجازياحد.الجديدالمجت!عقميمبرفضهيصنعالذي

لصحبناالكوىويفتحويغني،الواقعهذايرفضانه،الثورةجيل،الجيلهلىا؟بناء

؟لزما!ميؤرحيياشعراءيا:يصيالمدينةض!باعفييععيعندماو!و،وإلانسانوالحبللخضوة

هئاكانشاعرعنفلتكنبوابالغضبالحزينةالارضتتفجرأنأجل،من

(37)العطبمالنامرعبدعهدفيأغنياتبهاللهبادذنجوفمنوظل

ي!ون-البدءنقطةالناصرب!قيهثل/5الذيالوقتففيوهكذاكلماتناالقرىفيل-،القرىل!بلدكتيوتصيي،

انانتماره،بالا!مهذهالبدءنقطةايف(حعنمسئولاالمفتىالجيلهذا---.كلماتناهناولدت

..وظلعنهابعيدلانهالقر؟عنعرب؟ت/نجبذو--9ءها-ظلولكئه

ف!ي(كال!مةووعىصمحهلشاعر!+لظلفيهدلدءنقطةتمثليجعلفيلعلاهولاانه.بها-الاندماجيستطعلملانه"الغريبةالمببنة"عنغريبا

...ا-.01*-ال!ثقيلةوتقاليده؟المحدوداققهاانكالقر-يةذفيالبقاءيستطيغ

ينطلعقيرهبمسعهالمعصلعرلال!لح!مىىذىفعلنالمالعجزمىوائفمثعلبعمدافيغوضوالمعرفةالخبرعنبص!ثاالهجرةالىالعفيق:-،هـفعهوركول!ا،؟لو،ة

والموتوالغربةالانتظارفي"ظوانى،الفحبعة-الحزنهوالثسمامحرمنهولاالحبالمعرفةولاالخبزي!جدلاالمديرئةوفي،الم!ل!ئةدوامةالىوالحب

-.احدلا"الليمون"رائعمثلالمروعالزحامهذاوسطغر،بفهو

الحبي!ةولمعاتةالاما!سامىالهممميد،ةكمولممالدليككفيكعيرموتفيمدللموصهتمح!لةتئ!علاقةفهيالناسمناحدمععلاقةيفبراناستطاعواذايعرفه

1،1ا-...و.ا.الىاشقرارتؤدياىبمكنلا،علاقةحير"علىاصبحواو)اللالمءالى"!

كلللقالن!الايالوداءجعةالحي!اة)ى38تكولطعنلفشممليتن!!يي!جدكبلمديمممهلحمب-واعنفهاالدوافعأقوىوالضياعوالخو!القلقيطل؟لاس!قراروبدون

بميروت(ؤح!اثيائرالصبيومقبرلى،المديئةفيالصبي)ورءقي-ل،!الموتالجلىمأساة-بالألاةالحادالشعورعنتعب!براالفاجعالحزنويرظل

:والفراعبالوحدةيئت!والحلمنف"فييلمسلاواكئه،صدرءعلىاكابوسبثقليحسىبهئ!

المساءويقبلئقميصطدكنرفعهبعلىاثقوة

ندى.ولا.!لامزالتما..بةأبيياطفلاثرلتما

(93)رظءولا)33(.انامفىاستطعتما..منيكبر

ربىثلاهـء!ؤةنرةصورفيا!حزنعندمبرا!زيواثاعر(؟3)"عنيداطفلا"نفسهيتصور-القوةهذءيستشعروعئ!ما

فيالشعورهذاويرتمثلالطغيانجبروتمنالرغمعلىتحدى
صرخة:لنايقدمهان

(.(!حزينابا...اقباوااصدقائييا:"بيروتمنصبي"

مرقدهمنشدهتراهيامن

لسيزيفالصخرةملازمة،لهملازماالجيلهذاحزنيظلوهكذايرلمدهمنالصبريثادجامحخيالاي

الحبباة؟لىووالجوع،ا(أساةبفداحةيمفسرأنالممكنمنوهو،الاسطورةا!ثائرينوداءثلالراللأطريقاعطاه

الوعى.هذأ/واجه(نهحىشرا"ساةالوعىمناعمقيظلولكنهوالحبالعشرينفيصارعمثرفو!عشرااعطاه

واضحبشمكلىهذاعنيعبرإنالصبورعبدصلاحالشاعراستطاعولقد(35)حرينشاعرقلبيملك

ومباثر:يعيشالذي(لفتيالجيلهذادفعتالتيالقوةهذههىماحقا

الختامحزينةحكايتي...صديقتيمعذرةفي"،"الحاضرفيليريه"يضعأنالى،الثورةالىحلماالحياة

(ا؟)حزينلاننييستشرفان"الأ.ليفىعينيما"يضعوان،"الهادرالدمبحرقىالنار

الايضاحتاوالايضاجلهيقدماناستطاعكما:يموتالصبيولكن،لميقاتموقوقاالنعر

2ءاصفحةبيروتمنعبى-8736صفحهةالمساءيكهلمالذيوالغتىالامبرةقص!ة-03

12؟-13لصفهصكأالنااصرعبد-2837صفحةا)صلبورعبدصلاحديوان،ا3ءصفصةالقدبهة-31

7؟اصفحةالصهبورعبدصلاحديوان-75038صصخالمن-32

012صفحةفارغكةلملةحهلم-!1623صحفحةمج!ولةمدلنةالىرسالة-22

168صفهـحهةالعيون-04؟2صفهحهةالصبورعبدصلاحديوان-؟3

188و3لأصعهحةالصبورغبدصملاحديوان-.؟ل.هـاصعح!ةبيروتمنصبى-35

38-:..



(05)+ء.،بخيلرماننالكنما.)42(الرمالفيرجليولىميتهزي!تياعتمقتوانا

قض!بةهي،بقضيةمرتبطايظل-هدامنالرغموعلى-ولكنهتكتفيالقيالمظلمةالسلبيةالمناج!يمثلالتفسيرهذاكانواذا

البعيد"الريف"في"اإتر؟بعلىالنائمين"الاخرينهناك-الهـز،مةلاءتناقالواضحالسببيقدمماهناكفانبالاعتراف

واللهـضب"الغبارتحتوالمطرقين""اصمحائطتحتوالاحياء"،بمصمىاحلاهناوبينبينناعالحاجز-اهمجداربوجوددائمشعور

النائمينا)!!؟لاءي!غنيانماوالانسانوالحبسةللخضرغنيتدماوهو:عقيمنخلةجذعاوبحرااو-؟خرحيناوسورا،حيناجدارا

تحستاطرقونوا""اصم"،ئطتحتالاصياء"اما."الترابعلىالشرفهعلىعين

منعسبي"قصيدةعداوفيما،منهميرجىخيرفلا"واوؤهيبالغبار-بيئناوالعيونالسور

والضياعالغربةعلىدليلاالاالديوانفيالمدس"اسميردلىم"بيروتأعماقها(رىانأستطيعهل

الا:المدينةيتصورلااحمدان.والاستسلامالوقفههذهمن

قاهرهيابابنااءلمقتقولمعيعين

قاروهمتخماتقباباأياللدجىسافياطلقتلكني

ملحدهمئذناتيا(431عفهيومهاجبنيسميت

(51)كافرهيا؟و

واللهببالفارتحتالمطرقينالغرباءهؤلاءوجوهفييرىلاأنهعميقبحرجارتنيابيئنا

ئمانيالد.ريانفينجداننانجبر.الجباةبريقولاحعتىالمثورةوميضوعميقرهيبالعجزمنبحربيئنا

وبرفراد-الضاصروعبد-الكلماتوميلاد-نغنيلمناهيقصائد((4)سفينهأركبولمبقرصانلستوأنا

-بيروتمنوصبي-الكلمةءنودفاع-والر؟حوسوريا-والموت"طفلازالء،"الذيهذا،طل،الج!ارهذا،السورهذاوازاء

هـسرانطلاؤهامنالرغمعلى-مباتنرةاـصورةاروحتحمل(والقديم!ة:والصغربالعجزيشعر"سفينةيركبلم"

يغني-.(لقريةيغنيالنمانياقيصا"لداهذهفيوالشاعر-المعطىنفس(45)الكلمهفرساناصعرانا

وموته.و!مودهطموحهلمتكب،والحبللخضرةالاذانشوو،ابىص!ريازاجبرمسئول!بة،المسئوليةهذهبعبءلشمعورهوهو

ؤر،نانحوالكلمةجنورولتمبردنجركولم،ابداسفينةيركبابمفهو،بعجزهفاجعااحساسايحس

الوافرالدمعذاتقرانانحوالنب!وعهـررامنمسئوليةاماميوضعفكيفصبياكانمنذالقرية

الهإماتتلكقراناقلبفيتورفىكيالشعورالىيؤديالذيوالالمبالغربةاروصعوريزدادهنامن،الخلير

الطيبالرجلوإيهراهاوالقب(46)الاصحابثرثرةحتىثميءكلتفاهة،والمرضبالنفاهة

ترا،1ولتصبح...ولتنضج:قبولهجةدررعلحهىيزدادالشعور!ذاويظل،المدي!ةوليألي(7،)

الانسارخطواتنتقدم
الصامةالمقاعدايتها

(52).الجنةالارضعلىليقيمصامتهزلتما

الكلممةت!ءح-والحبللطضرةالانسانيالشوقإ،ذاوبالاحصالهنبزالتوما

بنهجولمدفالسه!صهأقنهلاءمسئوليثثعمعرتممعحعر!دلوبه"سحالكلمةمدفررهوربلاقاحلاالرفو!علىتلا

..السطورمنكومةفيهاالمجميلالعالم
المكامة.ورساناصمغركانولوحتى

.2ىالحوعىالفرساننحنكناشعوربلاميتفيهاالليل

بهانقطةلكننا

(53)الاليالنمزلى2فرللجمفىلحيللحلمهسبنظللسقط.المنامفيالطيورتأتج!،نملهاوعندما

...غدا...غداهامسة7

وهو،والعلاقاتالضقا&د،وامحعطلمةالقر،شىءكلفقدلقد
......المساءويقبل.ينقضيصيطلكن

"مزق!هعنتعبراإتيالكلمةالاالدنيامنلهيبقلممشردغريب!رىولا

(نها.و"لانساىوارمانه،والمح!للخضرةشوقه.ت!حووكما،وصماعه
....-.(148..).لقاءولا

والنلألمولهيبهاالمرنةغمارتحتالمطرقالصامتعنلهالمميزوعيههي

الثمافصبمالقصائدوفي."الحقولصمتفيالمنفى"ا!ةر(بعلىهوةالمصير"ي!جعلالحزنمن،الممطىهدامن*نطلاقان

الوو!بيالشعبقضيةهي،لقضيةاخلاصاي!صبحللهـلمةالاخلاصنجدمجردءنالايبحثلاصاحبهيجعلشعوروهو(94)"الظنوقتروع

عن،رهـ"3وح"4عن،د-اتهءنالتعهيمرفيأخلصالذيالث!ماعران:البقاء

ظافرا،لا9دخا!ب!راندخولالىاخلاصهيقوده،وحنينهوتمزفهضياعه4-نظلأنعيرئريدلالحناواه

كانتوإئن،لحقيقت"الثوريوالفهـ!مبالشعبالارت!باطعمقإمثلالحجماةلنشهدساؤنايقيممانريد

اسور،-))!"صيدةؤ-انابىدءنقط4تمثل"اكاهسعبدقص!دة"المضمئيلحلمناخلفالبحورونعبر

ء:الازجاههذاؤيتامانضوحاتمثل"والربراحالصباجفينجوع(نوالخوف،الصبافيالغزبةونمرف

.--اراهانوددتالذيموطنييا

.ب..علاهفيادورحلتأن6؟ح!الصبورعبدصلاحن1ديو-؟؟

*3اغنيةاقول.1680صفجةالعيرن-43

يمصهرونالذين(لجغداضحكة..-.2!صسفحهالصبورعبدديوان-،،

143شالكلمةعندقهاع-45
،؟ىحفحةء-يلأحوانود-.16!!فحةمج!ولة.مدينةالىرسا!كأ-05").31.شالصبوربهكلبدالشاغرديوان-46

47حسكفجةةالسولالىيقالطر-18151ف-كأ!حجلزيوديواق.،ا".شالصحبورعبدالثطعرديوان-7؟

115حسفمحةال!)!اتميلاد-01252-116صسفهحهةفهارغةليلهحلم-48

7؟االكلمةءلىدو،ع-53?..4صفحهةالصبورعبدالشاعرديوان-46
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؟-.::**ع!
وامش:لللفظةف!اسكبالومالملاحعلىما

بنعش:اجسادانصبحانقبليومبصديوماالبحرفيمضىان.
ثلاثهاعواممنذوافترقنما..صديقيياثبابيارؤبهطافتفلقد

بابكعندغرأماتقتاتالروحفتركتمذابشهدنارها

:3،محمدشقلواتمنمرحى":/المشبوبدمهفيه!مست"،

:دهراالعلةمنعانىأبكليماتمن-،مغار.الارضمنماش!طنوق

مصفد:ربمنأطيب..صابراالجرىءلجنيهاالفئوكنوز-

:مرهبالدمععينهوغامت..أنسولا..يومااثخىماعواصمفهبتانيضخكالذيالقلبصاحب-

صامتينفبكيناالجساره.عينيهملءوتغني

توأ.صنفيناأحسمستلحظتهاأخييا!الكلماتتلكالمشبوبدمنافيسكبت..صديقييا

هأخسأنفاسلشعرلوعضرمنضعنار..ينافزادالحبولدألانبياءكاغترابواشعتربنهـا

المساءرقأذاالشايجلسةأوحشتنىصديقىياشاعرينسنغدوقلنماحينم!ل

داءهغالبقدالوالدونرىالضريبهالروحقلقوذقنما..وتوأرينا

البراءهمنها.نضحتذكرياتعنوحكىالر!حيبهالارضنجىالسمحالغنا،ولذاذات.

الظلماتأيدىالثىصاكعلىمرتواذا..لا.صمديقىقتح!تحياأنالفن":لهمسمطؤراكان

عماءهالحبمنوأطلسابابعيرمنحيمهأ!صا..ولصودما

متنتمع!حديثفىوانطلقناثيابغيرمنالليلنجومفيهارلصت

التقلمطالزمانقلبدا..اهكتال!كليملت.فيهاضحكت

-الكلماتخلقرغبةدمىليوتمشتحباتأكلولاالقغرتحوث

كوزيلحضنباسماخيللاالليلفيبكألتقيوغصبماغدرابالردىوترميالروحتخلق

وأغني..بروحيتخضرالالفا!وأرى"حباتملكولا"الحبتمنحء

:-الشاعرلنفمينالكمرغدا:وأناح!يكدماناالكلميماتتلك،-....يا، .-.اشعلفصديعي

؟وماتجفلاذيالعصرمن..الموتمنأقوىنزللمأصسأعمىعصرنا":وقالوا..فونا-وأخل

:خضرهالعصرحفافقلت.ننحن ....مات-الحساسقلبه

نرهالصامتالعالمهذأوحشهلحىدحنالكلماترنيئلحييه ..-كيف

باحشاءالحروفالصدقيحتدمحينما..صديقييا"برغيفشعرديوانينتذتريمنتروالن

ماتللكلرنينالعصرفىماتشيءكليحمىسوف دتمتمالخوفمهينادتوا

..الابتامروحبألفاظكوانفخ..فابتسم:لعينعين سط

مطرعفمنىمح!القاهرة.رر..ر..ع ساعريىلمعدوصالاهدهجسالحن

8،!ا"!!ه!لم*!ععععي،!4،"،،رر!ر!*،-صههي!هي-مهيسسي!ي!"كه!ه"!"***"!ه!ه،"!ا

وأش!عرحجمازيالمعطيعبداخمد-!(!فاج!تليلةفي

عننعبرلانها"وحدة"القصيدةاننجدالشاعرديواننقرأ-عنمما"الجريمهلمولدانتظارهمليلةفي

التجربةخورمنتتحدالتيوالبسيطةالغرينةالصوريجمع"موقف"السشقيةالقلبياصديقةوددت

وهؤه،عنسجمةية-لصور5هذءمجموعهيالتي-القصيدةلتجعلقديمةبئدقيةالتقطتاننيلو

القصيدةبوحدةارتبطتوقد.الحديثالشعرميزاتمنميزةسعيدبورأهانيمنشهيدلفارسكانت

وهيأبعالماالقصيدةتعطيالوحدةلهذء(مكونة)"عناصر"المتيدلبابكطالراانتفضتثم

مطلعفيوأضحاا!وارويبدو،الد(خليوالمونولوج"لحوار5"(،5)سوريهارفييا...موطنييا

"السيدةالىالطريق"القصيدةالخروجالىاثساعرللقضيةوالاخلاص،للكلمةالاخلاصيقودهل

...عميا-ومشاعر-؟يمانمشاعرالىالضياعمثاعرتعويلوك!-فربتهمق

الطريقاينمن؟والجسدالنفسىقوىلكلاستجماعالىألتمزى

السميدةطريقاين9لنميخوعيون،الاخرينعيونيننىانالى*خلاصهرايقودههل

يئيياأيسرثمقليلاايمن-منقومايعري)ءماليقولوجههعنالدفينوالتاريخفىالقسيس

(ءه).انيينظرولمقاليجعل-ننماناتوقعوانا-تماذا-هذأان(55)"قئبهم

-65الصفحةعلىالتننمة-.التاريخوفيالمرحدةهذهفيقيمةأحراحمدشعر

017صفحةالعيرن-5155صفحةوالرياحسوريا-؟ه--
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الىبالاضافةالتقلببديةالقصيدةانادالمعاصرللمشعرمميزاطابعا

اكثرالاجانفيكانت،الحديثةالقصيدةمعطىنجبومعصعنتصدركونهاقلببلامدئحة

لحديت1للشعرطابعا"الذاءنيالحوار"كونولكن.((بحتهتقريرية"

منيطلالذيالمعاصرالشاعران؟ذ،"التقرير"هلىيقضيلا-؟."2،سؤء4عأىنرالمئث،كأتتمة-

يحاولىالتنافضاتهذهيعيشأو.تناقضاتهافيرىالحياةعلىوحدته

موقفهيوضحشعرابالذاتالتناقضاتهذهمنيابلانباستنمرار

كالجفافالمتناقضةالخارجيةالصورتدخلوهكذا.الحياةازاء،لممالذيوالفثىةالاء..ءفصة"قصيدةفيو(ضحايبدوكما

مخلوقاببخرجالجديدالببانفير-حددخولاالخاوتواوالميلادوالر؟يما/ف.تط.فيإكأرى3ص-زرالحوارولهـ!ذا87صففةالمساء

ركفكبما(لذيعرا!ثتاذاكيساليوماث،عراان.اقضفة!وحياسوياالاخرينتيروجهاتعنليعبرالشاعراليهايلجأنفسهاالقصيذهفي

نااذا،بمتجبواروشائمصزرنانار"لقوليحزنعند"،ديزيد،عارفةخواطرلحنليعبراو،الشاعر/ةوحدتهيزحمونالذين

بالاخرين،الخارجيبالعالمصلةاكثرسالمطحالةفيصت"حزنهإ):ووضوحهاالقصيدةغنىمن

فعالية.واكثرواعمقاقوىيكونهناومنواعرفهأعرفها

موقف""عنفالتعبير،الحدهذاعئدتقفلا"وات!ريرية"الذناءتهوىشرقيةمترة

هيالقصيدةفيمتفرقةاحداثدخولالاجباناحعرفي!لمزمتحترفهلاتهو؟ه

ولكنهاالوان"تختلفكاملةلوحةالقصيدةيابلوهذا،صلبهامنالضياءالماسببةالليانيوتعشق

.0000000000501.ء....افبلتالسموصاحبة-

مذبحةكصألسهئد"الديوحيرقصعيدعلىمنهساهكمرالبسمكل))تخاوصلجعمعلسعرضفتينالمليءالبهوويصبح

ولكن"مذبحة)ءلناتقدمالقصيدةهذه.()89صفحة"القلعةكلمتين...كلمتينالشفاهوتهممى

يقابهاولايةالتقلبباللهجةالدمضدكصرخة1رقدم،!ا!اعرأنجبقساعرالمساءهتاعشيقها-

الثداي!ةمنيعرضهاهوانمامباشربشكلبالرضااو!اررفبالعسيقتضيقفانهانعم-

عندما"اوواية"حتىالمدينةاسصاريحضص(!رجىكتطنترماذراعهافيوهوالصباحاتىاذا

فييمضغمطرقا.وحده(لقلعة/!ب!وحصان""السكونيم!د3اسأءونهمس

إوضحاهـفي"التقرير"/ستلزمالىقدرموهذا."حزينممتثوبالفيضمدولابها-

الابياتفيوان.شعريالهالمكونةالصورخ!لمن"الموفف"امرأ"ونهبم

الحقيقة.هذهيفسرمانفسهاالصيرةمن؟!ا!ة.بحبتكنفيلااميرةفانهانعم...لعم-

يكشف،القصيدةفيوغنيخصبعاملالحو(ريصبحوه!(

المدينةالواررحضنالدحىيظاطالحو(رهذاولكن،الاستطراديستطيعلامامشوقةبصورة

حزيطوسحاباتالقصيدةلهتتسعتكنلم؟قيالحديثة"التعبيروس!لط"منو(سطة

مئذنهقهاضطابع"المونولوج""لذأتيالحوارا))يصبحبينما.يةالتقليد

واهنهورباح"الذاتيالحوار)ءيكونويكاد.الفقريعمودها،العامالقصيدة

شتاءمنوبقاساورذاذ

حوافروقعفيالصمتوتلاشىصه!سم---حمسىحمسممىعسى----صم!صه--حسى--ا
لاخرتلمنالصمتوترامى

المقطمفي

فارسالدكناءالطلمةفيوبداا

حارسالبرجببقدفيمالىأروتمالا(،لبا!دلأا،"ه!!دد

البرقصصيحهفيلمثسعلومتهجما-

همأهـتنخ!ائهايدباختشلاقدفةم!االمممنفس!لفلمج-ءلالعدتحريرير!تظتحرايرفىلقرانلكىأ

01روا....

دناندينه"فبئصما)عبلممايحملحممغا!.العاموورااواخرفييصصالذي"ا!دبىالنقدهـ"ا
........ا

والدجىالمد؟ضةفيها،صورةمناكثر-هذهالقصيدةمقدمةقفيا-

وق!عفيالص!مت))وتلالرشىفمهالسعحاكعرلاتمنالحزوبشدحارل!ىسواروواان،ابموص-وعالخاصةالمقالاتوصوليتاحرالاوالمرجو
.-

نقلاخدوثغلاحد!أدصمور،محمدصيحهمنفيرورقدطدبارئهاوظهورختفالمجىحوتفردتماا.وررينالظلي)زوؤ!مبمر((لقادمتض،راوائلعنالعدوهذاا

.. 11
فيذكرتكماهدامثلويبدو.الشعريةالابياتمنقليلفيجميعاأ
95()صفحة"عشرالسادسالعام"منهااذكر-الديوانقصانداكثرا

07صفحة"السبةالىالطريق"65صفحة"قابنيكان))!س!ص
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يلتزملاالمطواعالبحرهدايسشعملعئدماالشاعران-بس()؟8"صحفحةاللقاءالى"()08صفحة"ليمون"سلة

وحدة"القصيدةمنقيجعل"شطرة"كلاخرفيمعينةببواز(تصفحكأ"والموتبغداد"87صفحة"المساءايكلمالذيوالفنىالاميرة"

"مقطع"زيادةفيهانجداننا،مثاضااللقاءالىقصيدتهولتكن."نعمية.()3؟ا

مثل:قحررالعروضيةالناجبة

مديدةلانهايةفيامامنا

مستفعلن//متفعلن،-/-5-5/سع--/-5-ع"القد،مةالورليةالاثكال"رفضمنبد(الذيالحديثالثضعران

مس./متفعلنرفضمنبدااكي-الاشكاللهذهالوزنيةالوحدةعنيخرجلم

(5/-5--)اح!دقاء؟:مثلساىكواحدمقطعزيارهاوهـذهمنفهو"التفعيلة"يرف!ضولم"والنسطرالبحر"نظام

.(5/مستفعلن)البحرلاستعمالتطوير،"الكيف"فيلا"لكم1"قيتغبرالناحية

(-5/فعو)الاولالجواز،اصرىجوازاتثلاثةنجدانناكمانهـ-أناةرافوراكلوفي.نفسهاك!ريلىبىءر!،الشعري

مثل:فيم!النفبعدوبةفيهاتشعرواص!ةفصبدةالاار.لماركأ!يثاث*ر

المسافرءكالهوادجفيهالاشجاروتسبح(56)الىخليلبح!ورعننهائياخرجتؤدانهامنالرغمعلىوسلامت!

متفعلن/ا-5/-ع-5/-5-5/-ء--/-.-5فيتصلفوضى(نه،يتبلورلمالانحتىز(لماالضطويرهداولكن

فعو./متفعلن/متفعلنلممستفعلناستخلصهاناستطعتوالذي.الاساءةمستوىالى(لاحيانمنكثير

مثل:في(ع-5/فعول)الثافيالمجواز:يليماهو(لناحيةهذهفيالديوانمن

حنونالقرىفيرحبوالافق:يايكما(لدإوانفيالقصاردتتوزع-آ

فكولى/مستفعلن/!ستفعلن51-5/-5--/-5--"عثرالساسالعام"-الرمل"مشتق))منقصيدتان-ا

مثل:في(ع--/مفعول)الثالتوالجواز-ىفاروز-،وتفببلت"،(89)صفحةالقلعةومذبحة(!ع)صفحة

انسانمنالانسانيسردشيءوكل(-5-)(فاع!)و(--155قعلاتن)وجوازاتها(-5-)

"السيدةالى،بئالطر"وهي"الرجزمتذتق"منةؤميدعشرةسبع-2

مستفملن//مستفملن/متفعلنا5--/-5--/-ع-5والفتىالايرة!صة"(82)صفحة"اللقاءالى"(07)ه!ة

و!مينزيادةصمةالىجوازاتهـتهءلىزرادةرصضصملتما.مفشول(49)مفحة2"صمبيمقضل"،(87)صفحة"المساء4!ولارزفي

.11فالن/مفخعلن/--1-5-15"،غسجناحه"فلفيصفحة"!ارغ!ييةحلم"،(111)صفحة"الايلفياغنية"

اتنظامدونالواحدةالقصيدةفيالجوازاتهذهاستممالىانصفحة"والموتبغداد"()121عفحة"الناصرعبد"،(116)

.القصيدةموسيقىفياذطرابايسبب"؟نتظاراغنية"،).12(صفحة"والمدينةانا"،(123)

نجد:بالسريعأملوالكالرجزيضضلطقصيدةمناسفي-د"لناليى"،(128)صفحة"والمرياحسوبىبا"،()126صخة

مثل"فارغةليلةحلم"فصيدةفيلمذلكامثلة"ارقديسة"،(.15)صفحة"بيروتمنصبي"،()148صفحة

---------صى!مى----!ى-(157)صفحة"مجهولةمدينةالىرسالة".(153)صفحة

)171(وتفعيلتها"صفحة16(،"عابرة)ع"صفحة"العيون

.قعولفعو،،مفعول،فعولنمتفعلن،مستعلن،وجو(راتهامستنفعلن

أ"؟اليمنعنتعرفماذا!"نضنيلمن""الكامل"مثق"منواءلمةقصيمه-3

ملوكها؟يحكمكمفأ7()صنحة

...1(08)صفحة"ليمونسلة"المداركقتتق"منؤصا"لدثلاث-4

اليمن؟فىالثوريةالعئاصرهـبماأ(2(1)صفحة"الكلةعندفاعلا))113صفحة"الكلماتميلاد"

.105صفحة"فلبلي،))كان"الهزجمشتقهمن-فصيدةع
الننمعب؟يمورلماد61(!

التحررية؟الحركاتهيماا(69)صفحة"المخدع"الطوبلالبحرمنواحدةقصيدة-65

ا"الظلامفيحب،)"المتقاربمشتق"منواحدضتدة-7

ا:كتاباضخمفيذلككلعنالتفاصيلأوسعأقرأ1(132)صفحة
الرجزامشتقاتالثاعرفيها؟ستعملالتيالقصائدتكونوهكذ(

01مجتمعةالاحرىالبحورثتقاتفيهااستعملالتيالقصائدصعظي

حتىاالقصائدمنكثيرالرجزفياستعمالاجادالشامران-ب

وردعالةا))اللقاءالى))مثلاصلهعنمنفصلوكلنهاصبح

/اليمنفيطبيبةكنتاوال!-الاميرةوقصة""والمرياحوسوريا""مجهولمةمدينة؟لى

."والقديسة""المساءيكلمالذي
11

والئشرللطعاعةالطمعةداراأ.،عرأ-هـكر(هفاعالى)فحه،استعملاكى"الصهد!لعد
...االمسيح"-العيا!سلكربدحريىالمعلالسحراء!صمدهـامام-5

..ااردامهسنعملةغيهرولهكنهلالخهليلبحورفياتداركص..ااسلسذكرتكمل

1813ص.ببيرو!او(-155(وفالنفعلن)،ازاتهلجهوإفخعملانما،البحر!ذافي
ا

ف!توقد،وزناالقديمأشعرنمطاعلىمقطعالقصيدةولبى،--()

*---عسى---مح!س!مى---د!ا7!نةالئالتعددهافي"شهعر)1مجلةفيالقصيدةهذه
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نومروائعالبالنبالمخدهبئئ!وقالصام!نفالمغا!غيتها

/هـهباعيان/هـظجيلمنلبع/-ع5-5---/5--/-5سر!نب(فاعلن//مقسهلنمسمعهلنلب-5--/ء-ع-/5ع-

ه/مكاعفئنالفاقتهاللياليلاتشبه

التارصغيرومصباحلر.بعأؤ،علمن/مض!عائ/مستفعلنا-5-/-5-ء/-5--

ء/مفاعيلن/معهعيلنا5/--5/-!-5"دبالمفبتبعمداد"قصيدةمنلبلب

جمهجفيعادي)!فاعلتن(و(مفاعيلن)بينالاحتلد!!هذاانوي!بدوبابلهمالوربغداد

الحركةانهو(تقدهوالذي،السيابشعوحننىالحرالشعرقصائدلر،ع(فالق/سشلن/مستةكلنا--/-5--/-5--

بناءهبطلبمماوت!ناعم!حرطةالقصيعهلاهـطاءضروم.ببب(مئئاعلتن)فيسردابالساهحتحتبعد(د

القصيدبه.سربرنبأؤعهررب/معهغلمن/مستنبعلنا--/-5--/-5--

لىع"دخل،العبد.!؟لعرفيئهابببفيزحانئاتهئالئئ-ئئ:مثبع"لبالريانب"سئئهرياقصيدةمناتب

:التر؟لىاقربوتجعله؟لنابعةموسيقاهمنالكيرفتفقدهاننداردا؟لبطوليهالصبربمسممة

أاسلنهذااهاووا:(ألهفعلىليمونمنهالمدهعمللذالغهلكنمثلاألبطعلنسرئباؤ،لن/مستنلعلن/روضفعلنا--/-5-/-5-5

.---البدائيهالبيحتغغونب

ليمونسلئبسربعافالمن/مستنبعلن/مقنبعلنا--/-ء-/-5-5

51/ؤ،فى/نبببكل51/--/ع5-مثل"الغدبسة"غصيدغمنالب

المبعنونالئهمسنئعاحهتدعهرماناوصاراغعغحيئب

51/فا!دش/ظ9فا/فاعلا5--//--/--/-55سريعافالن/متفعلن/مستفعلنا--لم-5--لم-ع--

المحؤونبالصوتتلاديوا(ولدبءيثالكثرةمنحجاريدووانفيبالرجزالسريعاخننلاطانلا/

فعلهه//"/!اععئ51/--/--/--/-55/55-تردعندماالا"نغساانا"لايتبغئغوهئه،قاعدغيصببييغادلا

ا5/ارفا/فافى/فالن(.عمرهاقعنعهفغد)مغثغ(--)قالنبدل(-5-)غاعلن

بعنشعشرعبن

15/و!لن/هـالنا5-/55/--مئيهمهنمعا---ء/معهاعيلنأ"الوعجمنبتق"يختلله-وو

عشرونالواحدبالقرش"قلبليكان)ءقصيدةذلكومثالا-55-5/مفاعلتنأالوافر

قعا/فعلن/فالن/فالنا5-/-5ع/--/--مثلا..

ناكما.اطلاغاتههه!م!ئعلويهراترددالتي(ء5-/فاععئ)وغبائهبععغة3؟لمبهعلىء-

ايضا:انئلأغاتسحثعمغئ"(ه-/ببع)5/معهاعغنن/مغاعيلنا5/-55-ع/--س5

مغعي:و(هبحةعرئغضيغأخطاءالديوانفي-ز

السعيدظالمخضثغالر؟عغوئبكربغ..-7عهء

مهبعيلعه//متديظنا-/-ء-5/---5/-0.5-5.-.

مسا/م!ئكعغن

الرجؤعليهايجريالتي(مستفعان)مشتقاتمنليصتفمفامجيلئ؟كلداسىمةبرلىا-ا!كأم!

لآنعمنالبحغراشيرتضةعماغذىفيوانههعم

ه/-5-5/ء--5/هـ--5/---5لم-ع-5
م/مضة!ن/!!ان/هشفعدن/!فاعيدن/متفعدنافوضب"تطواال!فاراتفيالداخابالعملهوما

ايضا.(مفاعيل)هنادخدتوقد؟والقنصليات

!ل:أو؟.والقخاصلوالمفوفسيئألسىفرأءمهماتهيما

خضرأءتفاحةوقلب؟للاجازبعلىالص-جسمىأساليبهيما

!ق/ؤاعلا!/مه!نا5-/--ء-/-5-5؟الدبا!ماسيونيضعاملكيف

ا!ءني(سصت!اق)مشت!ا!مهتديستال!ني(فاعلازن)هنادخلأتوقد؟بى:،نزورذاثناءألامبركيةالسفارةفيحدثماذ!

اررجز.عليهابرجريالانصلمتىظهرسيةألدبلوطءنكتابأبرزفيذلدكل

والاعبغباءوالزحائباتالمنتظمثعيروالجرباعياتالزنبغدات-غو4هداأع

اثىوا،الديوانفيلنغمى1ارتساوقبهايتمارالتيالروعةمنتةلللا"تالميرشارل:مؤل!فه

ولاسيىغ؟لدووائغقصائداكغرلينجدهالانظبالموسيقىالتونبيئهلي

"اللقاءالى"منهانذكر،"الرجزمشتقات"علىتجري(تيتلكحطدحيري:ترجمه

"احوالرفىسوريا"و"الغديسث"و"مجئهب4مديذغالىرسغلغ"و

:"المساء-بكلمالذي"ىوالف*صة"وقصةوأئخرللطباعةالطليعةدإر:تمدمه
...اخيرةكلمة

الطبنمناله،الطليهذغبعراعغحدحجقزنبالمعطيحب(هاحمدان

تسمت!بل(نرفضتاالتيتلكحقاقلببلالمدينةوانها،النبريقييبموئه3181مي.صيرحبنب
المخلصة.كاماته

علوشئاجىىهلوشناجي:الكويت
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؟-.::**ع!
وامش:لللفظةف!اسكبالومالملاحعلىما

بنعش:اجسادانصبحانقبليومبصديوماالبحرفيمضىان.
ثلاثهاعواممنذوافترقنما..صديقيياثبابيارؤبهطافتفلقد

بابكعندغرأماتقتاتالروحفتركتمذابشهدنارها

:3،محمدشقلواتمنمرحى":/المشبوبدمهفيه!مست"،

:دهراالعلةمنعانىأبكليماتمن-،مغار.الارضمنماش!طنوق

مصفد:ربمنأطيب..صابراالجرىءلجنيهاالفئوكنوز-

:مرهبالدمععينهوغامت..أنسولا..يومااثخىماعواصمفهبتانيضخكالذيالقلبصاحب-

صامتينفبكيناالجساره.عينيهملءوتغني

توأ.صنفيناأحسمستلحظتهاأخييا!الكلماتتلكالمشبوبدمنافيسكبت..صديقييا

هأخسأنفاسلشعرلوعضرمنضعنار..ينافزادالحبولدألانبياءكاغترابواشعتربنهـا

المساءرقأذاالشايجلسةأوحشتنىصديقىياشاعرينسنغدوقلنماحينم!ل

داءهغالبقدالوالدونرىالضريبهالروحقلقوذقنما..وتوأرينا

البراءهمنها.نضحتذكرياتعنوحكىالر!حيبهالارضنجىالسمحالغنا،ولذاذات.

الظلماتأيدىالثىصاكعلىمرتواذا..لا.صمديقىقتح!تحياأنالفن":لهمسمطؤراكان

عماءهالحبمنوأطلسابابعيرمنحيمهأ!صا..ولصودما

متنتمع!حديثفىوانطلقناثيابغيرمنالليلنجومفيهارلصت

التقلمطالزمانقلبدا..اهكتال!كليملت.فيهاضحكت

-الكلماتخلقرغبةدمىليوتمشتحباتأكلولاالقغرتحوث

كوزيلحضنباسماخيللاالليلفيبكألتقيوغصبماغدرابالردىوترميالروحتخلق

وأغني..بروحيتخضرالالفا!وأرى"حباتملكولا"الحبتمنحء

:-الشاعرلنفمينالكمرغدا:وأناح!يكدماناالكلميماتتلك،-....يا، .-.اشعلفصديعي

؟وماتجفلاذيالعصرمن..الموتمنأقوىنزللمأصسأعمىعصرنا":وقالوا..فونا-وأخل

:خضرهالعصرحفافقلت.ننحن ....مات-الحساسقلبه

نرهالصامتالعالمهذأوحشهلحىدحنالكلماترنيئلحييه ..-كيف

باحشاءالحروفالصدقيحتدمحينما..صديقييا"برغيفشعرديوانينتذتريمنتروالن

ماتللكلرنينالعصرفىماتشيءكليحمىسوف دتمتمالخوفمهينادتوا

..الابتامروحبألفاظكوانفخ..فابتسم:لعينعين سط

مطرعفمنىمح!القاهرة.رر..ر..ع ساعريىلمعدوصالاهدهجسالحن

8،!ا"!!ه!لم*!ععععي،!4،"،،رر!ر!*،-صههي!هي-مهيسسي!ي!"كه!ه"!"***"!ه!ه،"!ا

وأش!عرحجمازيالمعطيعبداخمد-!(!فاج!تليلةفي

عننعبرلانها"وحدة"القصيدةاننجدالشاعرديواننقرأ-عنمما"الجريمهلمولدانتظارهمليلةفي

التجربةخورمنتتحدالتيوالبسيطةالغرينةالصوريجمع"موقف"السشقيةالقلبياصديقةوددت

وهؤه،عنسجمةية-لصور5هذءمجموعهيالتي-القصيدةلتجعلقديمةبئدقيةالتقطتاننيلو

القصيدةبوحدةارتبطتوقد.الحديثالشعرميزاتمنميزةسعيدبورأهانيمنشهيدلفارسكانت

وهيأبعالماالقصيدةتعطيالوحدةلهذء(مكونة)"عناصر"المتيدلبابكطالراانتفضتثم

مطلعفيوأضحاا!وارويبدو،الد(خليوالمونولوج"لحوار5"(،5)سوريهارفييا...موطنييا

"السيدةالىالطريق"القصيدةالخروجالىاثساعرللقضيةوالاخلاص،للكلمةالاخلاصيقودهل

...عميا-ومشاعر-؟يمانمشاعرالىالضياعمثاعرتعويلوك!-فربتهمق

الطريقاينمن؟والجسدالنفسىقوىلكلاستجماعالىألتمزى

السميدةطريقاين9لنميخوعيون،الاخرينعيونيننىانالى*خلاصهرايقودههل

يئيياأيسرثمقليلاايمن-منقومايعري)ءماليقولوجههعنالدفينوالتاريخفىالقسيس

(ءه).انيينظرولمقاليجعل-ننماناتوقعوانا-تماذا-هذأان(55)"قئبهم

-65الصفحةعلىالتننمة-.التاريخوفيالمرحدةهذهفيقيمةأحراحمدشعر

017صفحةالعيرن-5155صفحةوالرياحسوريا-؟ه--
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ك!لأ!كلهي!هيكهكلي"ممه!ا*كليلة*!ه-،مي**لاكلي!ثيكلي!هكلا*،صي"!هكهمب-4!هل!،يم!،ممهمم!جي!

-5-لأ5-.هلم!
--.؟.س-"!ة

:7ع)

..

:ص----ث-4

سعسسعععلا!ععفح!.-سسهع!84ثا-

وصاخبا..مرتفعاارلحنكان..الهقريبغل!ساهتينمنلى..الاخي!ربالبياضمتشحةامر(ةصوتفاجابهذلك(لطبيبقال"إ!غريب-هـ)

بصورة..الدمتدفقصوت..الاكلص(بعلىفاسياالئغمكان0."؟ماذا-ة)

وان!تهت..انترفقالنغمتوقفوفجأة..باللانهائيةيوحيودتينةمنغمةنظرانهاتوقفتلمعوبينهالطبيببينعينيهافنقلت"!الامرذلك-"

ليسكبهادمائهبقايايجمعكان.الجذر..اللحنمنالاخيرةفبلالحركة:الطبيبشقتيكللى

،أ.م!اعزملمهبةفي)حركةقرخيرالضعويمبجسالدم..حياتيفيشاهدتهنزيفأغربانتهىلقد..-"

"!عينيكبرؤذيفسوفانرافتربلو-"هناككانلوكماايضافجأةيخؤقفثم؟يقافهفيجميعاونفشلفبة

ذهـك"يفيرلن-"المضطقةفيواحدةدمانبوبةتبقلم..منطقيينغيرجزرثممد.0سر

...بجانبهاجلسمي..ينتهيسوفتردانوقبل.القاهرةخابرنالقد..
..وبدأ..الصوءبت

رومرفضة..هدوءفيشيءكلسيتم..الحجرةمنيقزباحداتدعيولا

دلائلتكونوسوف،الاخيرةوللمرة..بعنفبدأقدالمدتجدينسوف

.......فجأةيتوقفولن..فشيئاشيئاالمديتراجعفسوف،واضحةذلك
الثلاتا!رصاصاتتحمرلىانلمحبلمن..بعيدامدمندميت01.

اننضانامعا!طوتثق!البسرىذراعيعظامةىاحدا!،!فتتمدد!رى.."؟؟.تفهمينهل..السابقةالمراتفيحدتكما

..بة.........فاطفألط،الحجرةبابمنودلفعرقهالطبيبفمسح،رأسهاوهزت

خمحمةفيصيمفرلمعدمصببريالح!حدولحرقطعةرعيوصمةانستقرمبلعةمنألثد...الضوء

......ءحدالىمتعباكان.متسائلةممهفاق!زبت،فراشهفيتململ

ميمتفدح!م!يالل!ظإلعفلوقف!روبلاخعريفلملأديعائلمر"اضاس!يكنص0د!بيماالاولىالمرةهيتلكتكنلم،وهمالعينيهيبدوشيءكلوكاى..الموت

.........سابقاتهامنعنفاالاكمرالمرةولكنها..للموتفيهايتعوضالتي-

يمليهلثلقدمادصصتدلطنهتمزلصفحالحمألذهذولةجلممىئقلاكتلعرلةتجعحبيىلوميهف:تجاههارأسهثى

..انر.......:فاجابت"5؟الاشياءبعضطلبتلقد-"
لمدينسهسوارعديوجرىيدولوكمامحملها،امامهامعاؤءت.وا

وانضح..العربةسرققدكانوظنناه،مجنوناجربا،ساعةمنمالالحرب"..تريدافياد!علىتمشيءكل-)

المشثلىالىوصلحخىايجريواستمر..لهكانتالعربةانعدفما"؟أين-"

كلاعياءفبمالدكتوروسأل..الان!هااقبعالتيالجدراننفس."..و..والمحبرءوالقلم..الاوراقهاهي-"

..بالفعلميتانسانامامكأنلقد..شفتبيهومطرأسه.فهز.حلمحتداوصرخ

..باخرىاولطريقةلهقيلولو..الفووعلىممتاالرحلفسقط"إ!زرداءاوراقاطلبتولكنني-"

ذ..:قائلةروعهمنفهدأت

يلزمسهكأن.لكمناطولالحياةؤيلاشمر..ماحلهناكب!يكونولت!رىالظردؤق..طلبتكماتماورازرفاءانهاياعزيزي-"
ذلكولعل..الحفافذلكمقاومةفييستمرصخىوفعلهثيء

ذلك"

..الامرلكيفسر..ثبمءبأيتشتغليانيمكنك..الحجهـرةأضيئي..عفوا-"

ولا..الاصليرةللزفدةنفسي؟سلمانقبلشنيءبكلاخبرك؟نعلي"..جميلامرمنياله..ايضاطفلوملابس..يالله.2؟تريكو

الذكبمذلكمنازرفىورقااحضرت..للامورحلايصلحلنفذلكتبكي."..النهوضعلىسأساووك-"

اعرلى..واحديبومالاخيرةالمعركةقبلخى؟لرسائلفيتبادلناتماماانتهلم.وصديالنهوضاستطيع..اننيشكرا..كلا-)

الذيذلك..نعمالبنفسجعطرعنوبحثت..الازرقالورقتحبينانك-7"..بعد

لم..اليكرسائليعلىمنهانثروكنت،ولايامناطوالاحببته"..بالكتابةنفسكارهصةاذايقتلكالاعياء-"

واعيدخطيوافمقاليكتب31كنتفقدوعذرا..غليهالحصولاشنطعاستطيع..اموتانقبلشيءكلمنانتهيسوف-..+لهتمي-"

الاولىللمرةولكني..ممتعاامراوكان..ومراتمراتالرسالةكابة"بذثثقي..أنتهيان

للادتيليفاغفرىانتهيتواذا...المكدودلذ!نىوكأطرماالمكسأكت!.ء...10.1؟.
-....-.....منمهجورءراويهلىلسيدهسمحبت..ساكنحولهسيءكل

ائىادلحالامرعندكن!تعنمماوداخفيتلغ!ركنتحعةمعتوهاافناةاجميطبلإكريمقليوم!دألكم.واه.05ذراعهالىواستند..اعلىالىرأسهورفع..الحجرة

..........تساعداهلنعينيه؟ن،الفراشحافةعلىوجلس،وشحباساهداعهزل

لاعودرأسي.فيبسيطةحتفيألىاغوىدكلم؟لدنننقذلاحيامضعىكلمإلعسى؟مامحقيقياشيءكليبدراىمنلابد..يخ!ث!اانسيحاول...

.000000003لأان!حسن.ذلكمناكمرلايطلبانه..فقطواحدةساعةلمدةمجينيه

كنالييةاخر-هذهالاخيرةلحظاتيفيوانااذكرمثلماتذكريننت2هـناكثرشيئايتأملانيردلم..الطبيعيشكلهاتأخذالاشياء

تنهـمكبنظراتناكانت..القاهرةزو؟يامنزاوقيفيالمهطةغرفتيفيمعاالقلم..امرهعلىالضحدلايغلبهصتى..معئاءلايموتحتىالدزم

وبعضهامضاءبعضهامفوحةوشرقتنواقذعلىلتستقرالنافذةمن..البهافيهاكتبطالماالتيالاوراوهياجل..والاورس..القلمهو

التبغورائحةمعانحاموكناوتجيءتروحاشباحبعضهافيوكان..مظلمسيحزنهمالذينالى..بأخرىاوبصورة..الرسالةهذءسيكتب

عنكبوتعششالسقفمق،المهجورالحانبوفي،غرفتيتملأوالاهمالقبلالمدلحظةففي..قكرهكذا"خاصةبصورةهيواليها"موته
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معنىما..اكبرتفصيلالى..(خرشيءالىنهمةوانت..واجميئ..بازالتهالكاسمحأنورمغست..معاعليهضحكناكمتذكريناظنك

طوالبكيتوربمانفسكوبينبينكطوي!بالظكيدتساءلت؟البركيةهذهملامحهالك؟حددتالاولى!لتنا!نحدثغكقدان!نيليلتهاوكذكرين

مضطربةرءصورةالمكتوبةالرسائلاريك؟نرفضتيومفعلتمثلماالبيلفي9امرأةاجملل!تصبحملامحكفحلانيف!فيالتيطفلتنا..الصافية

تشرحالرسائلتلكوكانت..بالتطفلو؟تهمتك..ا!قا!يقرأوخطليترتباكعماالمرأةتلكمنغيرتكوا،لنت..وض!كت..الوجود

البدايةفيوكنت..ايضاهب!ماسر؟كانت..اثلهنفسايضافيبكائكعنلي،حكيت.ءم!بسيليوتغسلصباحكلفيفراشي

!نكترثاصبحناثم،وبينكبينيتباعداليتأ.نيرسالةكلبانتشعرينوجهكجانبيعلىيسبلشعركوكان،وجومواصابنيسابقةليلة

بعضعنالنظربصرف-؟رتباطاوازددنا،!-لهتمينواصبحت.لها..الاحظاتتلكممتعةكانتم03.معهاخجلكوتخفبنملامحكقنخفين

وكنت،المسمالةعللناهكذا-لنفسهمناكلبهايحتفظاقيا!سرارثلاثاوقبلتك،مثيرتينكانتا..رغبة.نت!فجرانالقرمزشانشفماككانت

يالو"اخبرتيومهااخبرتكولو..اخبركلمملانني..وطفلاغبياوكان..بعنقيالبضتانعاك1رذوتعلقت..ثانيةفقبلتك..واعترضت

وكل،ابيضفراشعلىالاناجل!ىكتتلما..ا!ولىاللحظةمنذانسانمحفوراسارويكبمكاناشعرزلتوما..الانهومثلماطويلاشعري

منكان..الانجبرةكلماتي!تب..حقيقيغيرحولييبدولثيء..اللحظاتتالمثفيمناسعادةاكثرهومنهناك.ركنلم..عنقيحول

ماذا..منستمرواعودالبرقيةاليهملارسلتنتظرينيانالمستحيل..العارينصفصدريفييعربالغابيشعرككانماعندوبلاخص

نااعرفكنتوما؟يطاردناالميتةالجافةالكلماتهذهوشبحسنقولحائراصاماوظللتتماماالعملعنفكريوتوقف..وجمناكموتذكرين

مبالرغشكذلكالامروكان..نار؟تنقلبقدالاحيانبعضفيالكلماتانقبل،مراتثلاث.مرتين..مرة..البابجرسدىعندما..

بررقيةابيهملارسلاذهبثماوصلكانعليكوعرضت..كلينامنا؟االمشئومةا!خبارتلكننمظركناهل..(لبابلاؤتحقدمياجرجر

وسيكون..يتصورونمماالتهابااكثركلمتان"!؟عودلن":لهماقولانالمعقولمنليسالانه؟االنوعهذامنشيئاوتوقعناوجمناولمافىا

اضررتولكنك..الصباحفينلنتقيسوفذلكوعند..كاؤياذلفىوهـدتإ.المح!يقبالشقاء؟أ..اللازممناكئربالسعادةا!نسانيتمتع

لتعرفيالفرمةجاءتلقد،شيءكلمنلتظكدياعودحىالبقاءعلىغضاينتفصكلهوجسديجيبيفيواخفيتهاالببرقية،بيديليك1

اليىورميت،سترتيوارتديت..الرسائلوهذهالغموضهذاماهيةالمشحيلمنكانولكنه،اجيبانأشأولمالامرماوسألتنفي..وثورة

،شعريارتبانودوناربطها؟ندونفنزلتياقتيحولعنقبربطةودفعت؟!بماذا..ب..المعطالمشحونالحوهذافيليلتنانكملان

-الموتحىالفكرمشغولكنتفقدوعترا-اقبلكان..ونسيتاحضر:-"الكلماتهذهعاىعيناكلتمروج!كفيفجاةبالبرقيةأليك

-.دفعنيشيطانايادريلا،القطارمحطةحىانساىوجدتني..ونزلتلماندنظراتكواعلنت"عمك:امضاء-مستعدا؟ئ-خرج-حالا

الايامفيتقولينكنتكماالعشاىيحعيالههناككانولو،هناكالى31نتشفتلقد،روعكمنءيهدىماشيء(لىبحاجةوكنت،شيتاتفهمي

لاصيحاليهمساذهب-الطريقفيلاوؤفاني-ايضاوالهة-الماضبيةالذعررصبببكوعندماتغضبيناخروعندمابصورةجميلةتصبحينانك

فيالسلاحاحمللنمصيرهايصنعدميةليسالانسانن1وجوههمفيوقذفت..تفصيلاتنتظرينوانت7طءاكورحت..(لدموععيناكوتذرف

فيهالعئتنيوكم،اثناءهافعلتماذاالريوما..ساغينوبعد..جاتيولوليلتنابقيةنقضيانبامكانناوكان"!ائ!بلن-":ال!لماتتلك

وفيناحيةمنالنيلحضنفيالنائمةؤريتنالثوارعاطرىكنت-

وبلدتنا....انتصفقدالليلكان..لاخرى1الناحيةمنالجبلسفح:"كنهىكلسي**هثهىكله!*كي!!

حمانةاعلىمنلرقمهاللذىالقريةوتصعح..العشاءد.-*.
........بي!لو!*لم!

منةممتةائنجقلصورويقرئةلشاحبةبعغىةألغفعبعليهالطئرلصبمبحرسىتراقصعنظأأ!عو!اويبع

.".
وكل،خالياكانلطريق1انوخاصة..انعجرانكيارغبكنت..

مجتمعةالاشياءهذهوجودلاارفضانني..فرضاعلينفسهيفرضشيء؟

جبريرةاقلكالتدو..آء..ومن..متفرقةوجوبطارفضولا:*الادنىاك-رقفياقطابلخمسةاحاديثخمسة!!

..الشحلهذءعلىباطنيفيالئاراند!ت،01الانعديههيمما3!ح!الناصرغبدجمالانرئيسيتصوركيف-:

الضوءمنمتشانكةقطراتمنهاانمعثتالتيالوحدةهى..دارنا*.الاخرىألعر!ومشاكلالحزائرقضية*
......*..كه

وا.رغبةالمدفماةحولالمتحلقةللر؟وسحققتاذيونحاظني..تترصد؟سورير،ج!لتالتيالاسبابلشرحتليالقفشكري-ب!

تشويهفيجامحةرغبةمناكثراللحظةتلكفيراودنيوما،رغبةنمف:.التحدةالعرليةالحمهورية.لفآزءألى0!."
.روومصرسصم"
وصلتجتىبجنونوفكرت،البدايةمنذمالهم2لاكسر.،.اللقاءهذا*4

ووقفت..المدخلفيووقفتواحدةمرةبقمميودفعتهالبابلى1أفبسياسييبانقلابيتنبأالكيلانيعاليرشيد-:

بناد!..علالاسلةالايديوقيضتالئارحولالمتحدقةالر؟وسبعض؟.لكةالملوالعائلةالسعيدنوريءلىيقضيالعراقإ

يدركوطستلاعلفلعهموسفاههم3ثتئيواوحيغوماتبينماظننيحفلكئرلعاقون،شيئاأسلاكل"الى"اطمئنانضحيةيذهبأنسهـعيدنوري-

....00001ء10.0.00،101..1؟العراقشبابنفوساليهتتوقعمماويتعامى،سياسته

الم!سوههسمحلع!لهم.منفهذسعادلوشاجوعالمجطنيىاببطرهبملىبتىجوههملدبحعيم!هماعيط:.كريمةوحيماةوعزةحريةمنبصر

؟ننيلوهلةوأحسست،الدخانمنسحاباتتتخللهمشعثوشعري"؟الىو!ت،تر!ا!ار!وزربر،زورلو!ن-

!؟وسهماعلىمستعصبا..دهمالغزاانيالمشدردةلعيونهمابدو؟.العرليةالحزائرفىونفوذهاالعثمانيةالامصرأطورية* ....،.*ا*

والدقائقمكانيواقفاو!لت..الشعورذلكوسني..التائهة*ير

.-:مراحع!هاالىلحتاجتارلخمةوثمقة"العر!رلمع"" فيالمشتعلةالنارجففنتهلاهثصوتالمكانجانبمنوتحشرج،لمصي*.ء..ء...ء

الموقد.:؟.العررسةالاقطلرفيالساعةقضاياتهمهمن كل"
*"
**

اليه!متعودعندمااهلكعلىتسلمكيفالقاهرةفييعلمولرا"":سروت،المكشحوف:دارنشر
ت!مقطالبرودةمنقطرات..المتلحةالكلماتوتفجرت"؟هغياببعد*..

تخحللا..ةالعم(لنط":ملنه!.محمومغض!منسطحفولىأسء.
.ء..هك!مع!ى!مه،!يم!
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ويقضيالجريمةهذهيرتكبانيجبمنهناككاناذاثم..ذلكقبلواجلسر!ا(اقربنساء.بةينجباماباكاناعتقد..شيئاتخشولا

الشخصذلكانئاكذنفلن..سمأينااومئثثردامعذبااهامهبذدذهةيهثةاحكهامرفهالكم،البغيضكالرنةلألفاللثمهالصةتتذ،

"..ائألابالذسم0..المغرورالابلههذ(عمبمحوتمتدفقةمشاعرمناملكمايعكئث

تحتمنالحروفيكسرةالكئماتومفاءت"عئبان..نذئأ-"سحبهنيلذه..ةلكن..ينتهيحتى.عنلأهفياظافأسانشدثاناود

:مرثتعمذةذررهااسنغنهصنعةاالذهنهؤلاء..المنحذين(لرجالهبنلاءجاننأفيلتعثلسشيههه

"00نذل،ننل..سيبان..نبل..-"سبنفسينفسيسعةهنيثنارفنثحذثتثمضىفيهلنايرههوننيذ،ذبرهألي

حهلاشافيفابضاءمايذفي..تعتادذماجبانلاظنذلالسمت-"هناك،هننذذلتوما،ةتنفسزلتماوةنا،الغذثءخلفيوثحلأح،فيه

نفسي"ملىجديداعارااضيفاناريدلااننيحقيومن..افعلهااناودورائعةجميلةاشيا،..حبرةاشياء

:مخنداصرخثمقليلاالرجلوتوقفثنفبيفيعميودفعني،طويلةغابةشفتيامامووقفت..ا!لهاان

اشاو!وخت"إ!والمجادلأةواياله-تقتلهيعنيبةمستقتله-"وحثونيالرجالبطبع-عرفهمفي-هذاوما،ورضست،يمرففه

ئينأث:ئلثيلمننصفبعدانتهةاومئممث..يذسةثتىذرقثت،ةمبمذمرخ

الجريصةهدهمثلارتكبانعلىنرغمئيانثستطيعلاانك-"الارضفوقوتركوا،اروطبةالمنزلحجراتفيوتفرقو؟طويلبزمن

فسقلى..السلاحبهذااحدا(واجهانمنبدلاكانةف،ا..اب!هاالةهئأةذان..ةهميانثةبذيت،جمبمثبتاهذهنأمنجمخافنذبتذية

استردمذفتثو،منهالسلاحوانتزهت"الاذسانهلىاانتكلةنأخبرةانثنيت...الرذثهبينذمثيبذبعميصألايبقةلمخبةفه

و!لصدرهفيالبندقيةفوهةووضعت..ئلمعانوعيناهانفالم!:منيوانتزءهاراخيفولىيدهعميفوضعاماميالمم!دةالبندقية

:قخةىمرذبرفةهوقذتهديذارتختفهيلاالعةصفذقهرلت..سففنةفيهـ،يناهيةنلاالؤمالاةلىالمرذكثنت"رتأنف..يثمعبأذ؟نها"

جتثتلى.فيواحدخمرذتفه!منيانةحأقنأطيياكن.بةعمبم-"فظيهذفيعسبحانافيرنحبذوثهدطتمةهكمث"صغهأت"بيث

فذرتلةالاطلا!علىندمبةغ"شعروثئتخطيءلمانحفنشفمسولىيههقهاحذ..معميةنهض..النهاههحؤثذذلفةةستمر"صغتث"

روندائماسئرتذماستسيرحيةتناوبأن،اةأومانتهىادائؤربأن:كتفيمنتهأرفيالفخمذ

يجئبانالضروريمنفهلالقبرحافةعلىرجلانه.تصور..تعقيداعبرانوقبلفيالخارج"قليلاسنمشي..أمرفياريدكانني-"

ضميرهكانربما..ايامهبقيةيببشىدممه.7.ا!ضامعهمناواحدابساخرىهووتدثر،فضفاضةعباءةكتفيفو!رمىقدكانالباب

هه"..الئلمفرصةلهفاترد.الانتأنييايقتلهيجتمعغضبيكان..الطريقفيمضيناثمتحتهاالسلاجوخبمامثلها

الصقسطكدتحتىشديدبعنفيديمنفجأةالبندؤببةواتزعوجههفيفصرخت،فشيئاشيئايئدلعاللهبوىن.و.بتكتف

:ئجقفبعمغعمذصرؤأ..الارضفوعأ:محتهث

حتىانتاقتلكبان(لعارهذا(ـغسلىانواماتقتلهاناماس"صوتيف!!الرنةهذهالرجلواستغرب"تريدماوقلتكلم"

شتقتله..فقطواحداشيئاقل،خلفهنساءتركاباكانيقاللافيمتحشرجبصوتفهمستنحوهرصء-فيوشدنيمنىفاقترب
؟ذنه:

:ثلفورءلىبهذصحت؟هاجئف؟لام

"..طثقااقتثهكلا..لن-"بنهغيهةةخرجذالملسوعةانهفدث"..المةتحدالىامذتلىانئث"

اخي"ابنياذليلافذرس"فةسرذجذةثعلىفرحها..يهثثامدفثةاياهاوناولنيسرهمث

لن..صدريملىالرصاصت!لقأنجربهيا0.تئتظرماذأ-"اؤعله.انعليمالييشرحوبدأ،الحقولبينالممتدالطريقفيقلاتمة

بفتلئد..ئلب!يدقيههذهمنواحدارصثصةاذاعألن..ئقتلهالفرأياقةؤاسرخىمذانيفيمضكةماواذؤأماليةالبضهذمسأتنثةدم

"!ذلفلكملأذذلهنثالىمتجعهذطسوفعرغليذكشةاهئعذونحينغهسرنثسيمرومنههث

ولكن.لاخننارالاهرليتركلو،لكافعلانعلىوافقتكنتربماعلىواتعرفنسكلهلاحفظصورءاليارسلواطالما،!سهيعمل

وجستقدانيوبلاخ!ى..بهالقيام(قبلفلنالجبريةبهذهدامما.احتجاجي(4!أانونسيت،المسالةوطئات،قفاعمنحشملامحه

...غجدتفيةم..غلابدذالىقاحدظمةمنفسيامتارببفعكت!الرسرئفهندعذلسيبتمرانهذذيفذ!رحهفيتجمطفاهممر

ئميم.شيئبلسستئنيي..بالحب*ملىليحغفئبةناخفؤميخمذلقرأسهمذامستختينمالهيائخلذذتسديد(حذةانثلاعليما

هذ؟مناخرشبىءلاياولثأدوانذر..المناسبةاللصةفيوازالوا"مثس!خبأيمنانزلثم..بنتهيحتىأكرلىهاانالاعليؤمااخ!ت

بصرلى"انا"أنئيشيءكلوفودشيءكلوقبلاولاانني..القبيلحدودعلىتنامالتي(لعئبحقولحتىالمدينةاتجاهفيالامامالى

بة.ئلعالوهذئنييريدءغعما،حةنييحهثممفالنظرةنأليعةهوالعباءذ؟لمينهكيذمنيلبدهذةيتخرنيمنةسأعثهالبلهذ

دثسبفة!ااسيقنربذتثقيتثئنيهةذلفبعهحمثالذيوذئثالباةر.الصباحفيثلمسةفركالشخرواتهعربم..مكثنهالىشبهم

ذكامت..ثلاثبىصاصاتمذلاتة،اتئوىوسلختالبنهذدقبمبثخرذةحدنرتهرعنانهذنالةغهرذالىفمنهاالمحذذحتىستةخذنيذإلتةم

وتحسست..الطريقعلىتجرياقدامصوتثسمعتالارضفوداذنيالعينانهذانكلههذاتدبميراسضطاعواكيف.0الامرفبموفكرت

فقط.هياكهايةتلككانتلقد..ولكن..ساخنالرجاسلأقلايديالعميقتينعينيكمنهمااين..القاسيةالقبضةوهذه،المفترستان

..!؟ثلامرهذث6بدفكيفةنهفت.و(ثسفاه..،لنثعمذالهفذالرذيقذذففومن..حنانفي

لعمخوناهلتهاالبنهـىذيذبهاولففتثلعبثءذعنبمونزهت،مكانيمن

مئلخيلاتةئلاطلامثثصنئءسن..العثشرةفيثيامهثذيت.....:قائلا

ةابل6السنتلكذمنذ..ئجثتةمةذفونؤممحنوسكةتني.ئلجمبنمالىةسمذهةأ..البةرذالىبهاةمهالافياءهذمخذ..ممي"

ف"وسألتنيوأبي..طفلااعدولمتبلدتقدكنت.بزمنذلل!ذاقهما5كفا.0الاكثرعلىالسبوعبعدالاخيرامتعانيان..القاهرة

هذثوكان،شمثابمفةلم"ماتانه":بفيءفئأبوئمهيغر؟:الرجمتنواذنفرم".السنثنتي

.طييثتأتيييخلاعتالتيثلمضطربذرسثئيتذيهثلذيالسرهو"؟هتقذلىماف"

اتعلمانيجبكانوما،طظوكنتالحقدهلمونيلقد..عميمنعلىاثنتينثانيتينمنذياعميالواحدبالحرفقلتهما(قولس"

عهدتكوما-خنمااكنشفتفقديومااخبرتكقدكنرموان..ذلد:الرجللفجرو"التحديد

ولم،شيئاعنهايئتدركنتوانغن!اسرةمنأ!شي-مايروماغية"؟عناالناسيتولماذ(..العائلهشرفتاوثانتريد-"

احبككنتلقد..عزبزكىياشكببباامراهذهوكمن،بذلك!تبممرةجزالمهنرانسانااقللنولكننييودوفيماالناسطببقل-"
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د؟رتوفجأة..الحقلدىباياميو؟متدت..اخرشيءاوالخيار-ايضاوكنت..وبجنون..الوجودهذادياخرشيءايمناكر

بضنتجري(لتي(لرعة.طويلاوحلقت..الغربانبعضالجوفيبدوتكنتوان،كافيهذاوكان..كذلك-مر؟راليذكرتكما

الحقسدفيمحفورةانهانجبل..لترويهماالمجاو-والحقلارضناادبو!ارىاس!رةالسنتالكفيكئت..الاحيانبعضفيوغبياصلة(

نستفب!انيجبلاولهذا،حقلنافيهحفورةهيممااكثرالمجاورثوبيذيلامسك.معهذهب1و،ا!مامالىالمرتفع..ابداالمتكبر

مساحةمنهمااخنتالارضينواناطفالكلامهذاان؟بىوقال،!هااستمعاىول..ارضنانحوخلفهوالسيرعصا،بيفيواحمل

بانغهالنسامخاليلنالنزاعو(حتد،ار!نرعةهذهفيهالتحفرمساويةيعملونالذينالانفاررهخابعةاشمتا!!ؤلمربشرث!ةالفترتلكفي

....التعبي،صدنيوعندماعليهمبهااهت!ىعصاييديوفي،الحقلفي

واتفق..الغلظةالشوار!ذىالنحعلالطوللالرحلولين،الدا
..............و؟بدا..حقلناث!مارفعلىالضخمةلجميزة1ظلفياستريحكذتنر

نا(لحقوكان-الترعههذهستسد..امرعلىالبلدةفيالرجالالىمتسعةكانتلقد..ا!رةرنهايةالىأ!ئفارراء7الرلم

!لمودالارضينبينوتوضع-الرجلهذاقطنمنافضلجاءقطنناتفصلنااخرىارض..ارضناحدودعلىوكان..بعيدمد

المرجطلورضيخاصةبقناةارضهالىكلالماءوليوصل،بالاسلاكموسمفيهناكوىن.الارفينالىاولءتسكبصغيرةترلحةعنها

المساءففي..حين؟لىولكن..الدماءوحقنت..الامربذلكشيءفيارضناعنتفترقلاا!رصكانت،ايضافطنالقطن

علىيشرفالبلدةعممظوكان..الارضفيا!وتاديدقونرجالثمةىنوكئيرا..هناك*نفاريثبهونكانواعندنايعملونالذينا!نفارحى

نش؟وميلناظريعنالرجالواخنفى..الاسلاكوامتدت..لعملية1ثي!هـ-عنكضغتما1كثير..صغيرواناالغتياتمععبثتما

وعدت،معهمبقيتوها،الاسلاكويمدون..الاوتاديدقونز(لو(ما!كنم!كتيرا..المنتصثةنهودهنوفي..هنافخطذفيوقرعتهن

الارضألىبيتالصباحوفي..القريةشوارعفينلهور!طالىآلنخيلمنياشتكىمااكترما-طفل!ايا!اكنتفقدلى،تغضبولا-مني

هناكابيوكسان،بعضهاعونالارضتفصلاقيالاسلادلاث!هدتجرحتممااكترما-مواسمهاغيرفيولو-والجميزالتوتواشجارلا

ارجلنحوهو؟فع..الامرفي3ماليث!هد-تييئىنماونادرا-ولمتلك(لتيسألتشتهاطفولتيالىواسمعي-وارجلناواذرعناايدينا

صادخا:كالمحموم(لغليظةالشواربذو..!حتتوننيوكأنوا..*خرينالاطفالمععبثتماكثيرا-اجب

ودققتممنهاخذتم1و..ارضيعلىجرتملقد..لصوصانكم-كنتغالبشاولكني.الاحيانبعضفيايضابهموأبطثراخيفهمكنت

وامحادتهاالاسلاكهذهننىمنبدلا..الداخلمنحدود!ابعدالاوتادثمسارهوانبشقتازهارهتفتحتقدالقطنكان..ماويوما.لطيفا

صاتاوظلابييردولم؟!تفهمونهل..الصحيحوضعهاالىاوالقثاءبعضاك!الحقلوسطالىيديوامتدتالشاهقةالبيضاء

:نسدددهدوءفيوقالالاخرينالرجالالىدبنظرهاتجهثمهة.،حى لر

..مكانهامنواحداميلببمتراتا!للإليلاءبغئةنحوحزحلرجلوالتلفتضز!صولمخ2اريم

كنتواذا..التهديدهذاتنفيذانتظرفاننيتهددنيكنت..-اشسشباربببد

احدنايبيعانمنبدلاكاناذااما..التحدياقبلفاشيتتحدىضرداقجولمتي!

؟؟.؟عنيماتدركهل..بالبيعالباديانااكونفلن..للاخرارضهيخصكعابطل!.ضز---كا--!!*!

شرراوارسلتاعيناهقبرقت.الرجلوجهبرقبضتهابيوهز..!-.-

واحم!لابيومصلتد.قليلاواجفلمنفل!فضمللنللثزح!بحهايعنامكاسلالهاكمكفلم؟ا/!!بز:.إ+!-ةجملىاروممامأ1؟(،

.يعولوهو

آلوجه:ر

خغمض:لصوتلرددوهولطشاحارنا.ءص
.........الم يخض.ل!!االضصوت!را

وأختعى"..كلينالئاالافضلمنانه..لكالافضلمناله-"--س

وترأقص،مزهوةانتصارسممة؟لىشفتىعلىورأيت،القريةاتحا.في---! .--..-.!-=-ح!=!ير

لاندرعبتيفيحز!لللثلبعثهللحرلةفيغبطإلمكاوفرحانتلديقيققتتحاقضىلثعإكربهمن*-سء-كفنغ-*--ء-.--.يرفي!--3--لا،ض

صامتاظللت..رأسيوهزابيداعبنيوعندما..كسميرانسانالنغس.؟قي

لماذالاادري..عنيرغماتتساقطودموعيالقريةالىع!و؟اندفعتثملمحنايئتيش005مئهااجزاءتم!جموجزءحممئثةفي

فيالليلةتلكابييبتلم؟إ.المستقبلارىكنتهل..بالتحديدأبكي

متجمعونوهماقربائيملامحالوجومعلا..الصباحوفي..الدارلؤشي!هبينعررءئرصأعؤ-هـصر!ضبرضسانأ-

رصاصة.بةثوبهاوتشقخديهاوتلطمتعرخأميوسمعت.بالمنزل5-!!!سكألئر!ءار!ي!ظش!كل!مممضس،سمف!وعص3-

يلاولىللمرةدأسهفانخىجمجمتهفيواستقرتانطلقت..واحدة

بينهم.وعمياقربائيبعضكان..البيتغرفاحدىوفي..الابدوالى:فيقيلالذبا!فزنحالدهسأصكنلجلجمربضئلا

عميفصاحالامراستطلعورخت،وغضببهمسيضشاورونواجمينءلىماضممهـمما!+ال!بصالرصش!ءئه5،،

الواحد:بالحرفعاماعشرخمسةمنذكدماتهاذكر..دحظتها!ابرواحدفىلنلاواافترقلفاتبىخممبرمناترجملذيوا

جميعا،اساريرهمو(نبسطت"..القادمرجلناهوهذا..آه-"

سيقعيالغليظةالشواربذاالاسمرالنحيلالطويلالرجلانوقيل47"ه-جم!-صئ.-س-هـرفي.7-

أمي،فعلتمثلما(بكيهل..ادرولم..عاماعشرخمسةالسجنفي7
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.تلكلعتف.عمدالاستمرارءلىكادرااعدلم..(نمتهـيتقدها..كديهالاطمةتصهتخواكثإهيثوبهاوكقتالرضيعاخيرمتعنمما

!ا؟؟..الامرينتتتر"!هتم:تئلكهإ..شيئالكتفسرالصفحات:لبموكالدوعئإمنوهدأ..احضضننلئعميأإلكرب..اماذام

.-المددسةفيتعلمنالاد-ارادماافهمولم"..رجلانت-"

يصدخالضوءكان،ثاندكأومرا،جانباكراعهتأمدد،القلمألقىلباأتاديح.والؤبيعياهعوالكيمياءوالاغوياتالرياضك-ماتمآمينعلى

حوله.منالموجوداتكلفييتزا/رالابهاموكان،مشوهاباهتاخمصوصيةدكوس-المنزلفياتعلمهبقيتواحدثبمء..والجغرافيا

واقتربت..ورصيءل3ا!"هىقدها..والانفراشهص)فالىتراجعكيفويعلمنيالمدةهذهطواليربئيعمي!نلقد..الحقدهوذلك-

بعضتناثرت.المقعدعلىالريكوابرتيرمتانبعد.الممرضةمئهالموعوداليوماجلمنالهدلىالسداهـالىاحكم،كيفالرصاصاطلق

..افوء-ابر،ضا،مرضةأتاطأ..الفراشوعاىأالادضعلىالاوراقوكان..وا!رةد!ةاغرضو-لم..حتفيالىفيهسيقودنيالذي

مسرعة:اليهوجاءتالتقياناتوقعاناكنتاوهوكانهل:ولكن..السعادةغايةسعيدا

"؟بشيءتشعرهل-"اتبمالخطالجريمةسروأكتشف".الاولىللمرةنفسيلاجديومابك

"!لهماحدلا..عميقينوصزنبراحةاشعر-"..كهذاشيءالاط!قعا!منااكبمبن!نيدرلم،ارتكابهابسبيلنعن

"الدو*منتبرمكلكسأحكر-"نكسنلماك،متلمدملىتإكنا،تركتكيننإتعهمةينانت..يزؤدننكان

بطبتبدقائق.ستمد.تتيذافىءبلن.(ث!كرةإ.داتللا.كلا-".".يرنئدتئننتإازئإأك..الناسبعظثم":متعلاباىاسبعبعمنكالتايناكد

"الاسجمبماسكفعالىتئكنمع،سعادتنايعكتلنلنغالكئإن"الناشببعخك"ملىانتثئحكدت

"..و(..موةالىدواءسنجرآأ-"نذرعداقياللحظكعنيحدآنتئكائيلإلكنه..الليئإنبيت3ناما..حمؤ

"..كلاإلا!قلت-"ايكاننرائنيقدفهاإ.بالماكيكيكعاهكمثآما..تصفلدمبب..لها

ا!راشفيتراجع.راسهؤوقمئتصبةفظلت.كلماتههاوالجمة.الاخيرةصورءويريني..الاسمرالرجلعنحقدفيويحدثني..

ورتبهساالمبعثرةالاوراقجمع،منزعجبوجهفراقجه.وءادرهثانيةحاولتعندماذهنيفيتا!تانهاحتى..والفتهاملامحهحفغتلض

وجههالىوتطإ!جااقريربالىجدارعاىالمرااالىوؤهباولئدةعلىبدأ..باأعاتئالليكةهكهوفي..فكطواحدةمهإكاأبمفها(ن

وتمددالفراشالىعادثمبالكابةتنضحبا!ءةابننسامةءنثغرهوانخرمعهأذهبولم،بحرفأردلم..صامتباحتجاج..غراضي1

.وص!رةبطيئةد(خلهفيبداتقدالاخيرةالحركةكانت،مكانه.القادمة؟فلةالايامفيسيخرجالرجلباناخبرنيلقد..لاودعه

المرتعدةواطراقهعظامهةفيتسريبالبرودةوشعر..يحتملممااكترتاوكانت..ضزيزتيياأترككسوفولمن:نفسيفيوقلت

الضغطوتزارد..يرأهايعدولم،الحجرةبابحىالمرأةوا!حبتنجطون!-وسرنابارداالجووكانمعطفبمتحتأخذتكعندماالتاية

الدموانحبس..وقاشيك،مضكربةنغماتفي(لاكيرالثحنفانهبجرىباصبوانك..أتهـغخق3اننتإتككرين..نتكلئبولاالكاليكااكابادلؤ

يشعربربمنلم،قوباالعزفكانعندمااسظاحمتتلدوفي،وءاكا!اارتعاشةالاحظأكنلم،مقشضبةبكلماتالاأردولمكثيرةاشياءعن

نحوويرزحفالفراشيؤقساخنسائلغ!برثممة)كنلم..؟لالم...ادفوحتمامواضحايبدوماعلىذلكوكان،نسقنيك

للجدهـان..قشيءحدودهناكتكنلم..منامتهويغرلدوفككيهسماقيهوحتصإآباحداخداأؤكلمآبلاواكتركبا.الاخيرالميلتنآكانتثتأ

ولن.الاخبرالمد؟هـ3لقد.وهميامسطحابداشيءوكلالسقفووجلىتني..مسرعاونزلت..افعلأنتعولتكماكبلك(ننسيت

،بربرهـثا-ةولايصخبفلاؤوتهثهدتدولالاالنوبةهذهتنتهي،أثصباحفي!االيكأعودسوف:أملير!اعننبمالبلدةنحو(ـنساق

ثمزمئاصرخاتهوكتمبالا)بمأحسذلكوءند،فشيئاشيئاالمدوخفبرؤقوثهزك..منهتغاريننحتلذي9الفرانتىعلىنائمةوتجدك

لاالعةلعي،ةاثممجلتهساالمالىرطربفعل؟نكججلاغننهحلهفىالافيخعرلنهاوكانتالمدافلمتالم،ملةفيفتيمنتخرجبنوسوف،ست*ونينسش!يقظةوربما،لاوقظك

..........-معانبقىوبعدهانقنرقسوفالاخمرةللمرةنعم..الاخيرةللمرة

روتشحةامرأةنئبحءلىلمجبناهوانغلقت5.ع.أ.ه.آ.آ

....،لم!محمذكلورةنحوهتسرعبالياض..بهاتأتيميانعليكالتي0ا!كلفلةفي(لتفكيروسنعاود..الابدالى

!طيا..آه،المسكينةحبيبتييا،حيببتييالانأراهاتشوقتلكم

ا!ئفاشعطأء(ز!اهرةبالثب،د!ا،ا!طتهذهشنصلككيفأدريلمستالموعودة

؟أ..كذلكألبيهمنيستغارتإعإآامندها..مابكمئ،ككستصلك

-خف-..بعيدحدالىا(ةلبطيبكالنائإصاحومكأم!دتكلخد
"اكاعإوماحبناؤصكأنهىالكخبوغبائآإأيصآفي،بلادتنمتاتصكديمب

تلداانئإهببكاتاحيثمنانتتاعمكدها..ولكتا..تنتهياكيجب

فيأطفكع؟ظفالندتإعليهبرندمعداجلهمتإتألمعهالكعبالتئحيد؟لكيء:تكتاعإماأعنك

أئاصتفمنا..(لعطيمؤ..زمالنا..الكبيرؤلكحثتاانتصأئدنإ.كله

سارتربوللجان:؟لجزثرفيعارتااجلومن2،قصارلحظاتوفي،فجاةينتهيذلككل..الوردية

الطبنمنحفناتبضع..الارضىمنشبراجلمنإ..؟شيءاي

(لعغلهترىالح!ثوقهذهيقرألانساناغفرلنانني..هزيزنج!يا..عزيزتييا.آء

--.الكحيةئئيئتكنع،التأبفإمكتلكليتأكفئإدهيمدابلا؟لصؤدات

..الظدمة

؟لريسوسهيلماي!ةلرجمة

مشراالسادسكبآهئالكلةبإاخي..لحؤاتبمدسامأئتاننتإاعتكد

*و!دهريجهـلاوربما..الانذالءـ؟لاءمنعليه(خشىانني،الايامهذهفي

.،جئتهيجد!"ربما،الامإاثببحهـغواتالاككميككفولانفسه

يرصيبانبعد..يموتوهوالاللحياةالحقيقيالمعنىيكشفولا

الله.له..شبمءكلويثتهيحظهالجفاف
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أ،عرهـلرينثلبممفية3.د-ا-بر!صو(!%!-:

بهعضصلةلهايظالنماكثهثاالاعراالأنوبأوأ،عيادتهماوصلتهأللاشعوتثعنفهمناهالذيذلكقديلاثانلقد

بأنالاعتقادالهيهذاوقاتحا.حداثهتن!نحادتاتانقريأالعهليبةالعقليةوتثواهرهألجنسىوعن،با،حلام

التميوتلك،قولهابأحموىثتعلقكالتوالومقيةالاهثتباراتاوضحتتلقسد.العظهـدمعملهفرويدسيجمونديبد!

طبيعتهما،وبالبانودو!،ءالىحماجه!يلجمت!جططلت،الحسي!ةالمخلوقاتكلبينالتيالعلافاتالتطوردراسة

الباتودوجيسةالمصاد!ةزودتسبفتهاال!التجاربوانيزالولا.اسالاجنامنكض!نالتشريحيالبناءوتماثل

عقلي.بخلق1،صيرةلركازر4لتوطدا!كتنافاتبعضيعوزهالسيكولوجياعلم

فتبالمبمنمنمدة2معاوبويووموويدمتاونانوبعدالتدرفأتأتوالنمواولسمتبع،قانونمنثابتاساسملىنرائيل

فيقد،الاخرعناحدهماانفصلاوالتجاربألملاحظاتهذه.مركبالىبسي!منلنعقل

العصلبينتكبىفيلىورهالجنسلعباذبينهماالخلا!دبلأ!رويدمعهع!لىالذيبربورثتورالدانبالذ-كريهجدرومما

تطهـبيقانشهثثم5بمفظققمثافرويدمضىوهكالليو303أ3ول9+أ،91+بنحوأأول"هاقةالناالعلاجاهه"فيالامرلوئأ

مابكليتكلمانلمريضهبسمأحه،مجهودهنتاجن5عهلحاعزلهل،شابةامرأةاحالةفيشاذةاعراضبعضلاحظ

اقتنع،الدقةفيمنتهاهابالغةملاحظةوبعد،بخلدهيدورباستخدامالاعراضهذهازالةعنوعجز.الهست!ياالى

مباشر"غيراومباشر"صلةلهللمريضيحدثشيءايبأنبتوسعروضىفيمايزأولكلنالذي،الفنطيسميالتنويم

.الاشعورهفيما"بجرح"،للطبصنا،عةفيذاكاذشائعاوكان،الانمنإكثر

للليلاأمحهالعسلمدألهويدلكوناناقدلعسصلبثاالتصلعام،اكتمثمافيفامريسحتهانبتثيومثولاحها.سوءاتزعثلدحالتهاوابةبئبمو

نفوثلاثةللوأتللاتثعنءتعحولقدكاتل؟م-؟؟؟لاا!ول،لالأ.تكيبفهثعلثا.نفسهامبلتغمغم"تلهولها"حالاههفي

!ا43...لهنملسهعثالولملمبالتثريقةوبيتمأه،بواتفوهدثالترنامفلمات

أءا!!وستيكلهـا3ادلر.همألطبيالوسطىمنوكان.توالدتحتىعقاهاءلىتسط)تألتيالفكر

يانغلدأ0.9)سنةفيولكن.تء94،ظدو حرسا
يستعملون،الفيزجمناتبلعهمنص!رةو!لة9*ولزضلىتسلطتاقيوالتخيلاتالاوهام5وو!الاثر

زيوريخ.فيالعقليةالامراضطببعيادةالفرويديةالطريقةأيم+ء44"للخبوءةللدوافع"وصودالواقعفيهوالفتاة

!ؤتمولاوقاميانغدعوةعلىوبناءاعوامثمانيةوبعدتفوقالتياللاشعورمظاهرفيالمشتركةأه*أ؟ء7

.سالبنبورليفيصلالمجمميقيينيأوبثسةالعقلياأوبالحالامثاليوميةبالحياةعلاقاثهمافيللحصر

ال!كطالضىيرذووالجادونالطلبةاخذذلكعند.الرضية

الللكبويةالممللفاتثوظهثتثت.افواهب!اللميدانيدخلونهحلبثللوقتنفربفييمثررنكانالمنتلطفرويدوعاد

الوائصث.وحسحلالمدوسللمقدوةيبارعتنتأئاللايأماوقيربالمثهقكأتنفيناالى51ءملوهنارهلهثالموهيرالعالة

....و"التفويومينويقة"حينبباتأيستعهمنكانالئةبل،بوبور

علماللاشالمحل!لد"نلعلالجمطل!لولتمت!رعل!علممتدإناولنفساقةغلاتمامايفهملمبريورإنيدلفرووظهرحأ+!ث!أ،حلاأ!،40

تعوزهـ!االتيالنتروحتظهروبدلت."الحواديت"وباتمامفأقنعه،العلاجيةبالسيكولوجياالطريقةهزه

الجنساساطررعلىتطغىوبذأتالسيكولوجيةا!سيراتذلكومغ.حديثااقيهاالتيالاجراءاتفيابح!.نهمل

البسعريةالسلالةوغباتأنواتصسهن.ويغيثاتفاتهالبثرتث..بهأموصثاحماستهبعفنبويورامباعففد

فىوصفهاجاعالعصورخلالالرضىالىتتوق/كانتالتي.همتهتفترولمكش!فهفيفرويدثقةتتزعزعولم

المفعولحالاكخصفومانناوانه،والاساتأهـرالمثوافاتفنلتثمماتبثاءتثألتثمنمنمدةاستقصاءاتهثمافواصلا

يفسرانلاعكنهالنفسانيللتحليلبهيمدهالذيالسريالىوانتهيا،كشفهماقيمةعلىالدليلاقا"ةنهايتها

العحليلقعلماءقالأفقد.القديلأالقصتيتلاأكبلممنىموقتمااتثا،مويموفيالمحبوسةالعافأفمةبأنالنتييلة

لوحهعلىأعمىفمنانلونهاالبشرعواطفانالنفسانىاعراضالىتتحولفانها،الصريحالافلاتالىطريقهافي

لفكر.1منفيمرضاهماوبملاحظة.عقليةوأمافيزيقيةاما،شاذة
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رغبةيظهروالاخر،الامامالىنقل4ألىيميلالأولألره-زأنألانضوبولوجياعلماءلدىقطعاألمعروفو!ن

،الات!51!-ذأوأرى.بدا؟-.س-إ41ألىلدرصوعصريحهانبل.الانسعانلعقلئيالبدلالانتاجفيهامادورالعب

احيسانلتثابرحيثللملأنسانالتتتريحيالبناءفي،مثلاصورةاساسعلىقائمةالفكرعنالتعبيرفيءاليومطريقتنا

التعبيش!يع،النموعاىثابتةجرثوميةأعضاءبعض،مدخنةتجويفيتصورالذيفالهندس،الرمزيةمن

آ+ياحأ!يلا6ك!هكافميمخمنكوسردولقد.فيالا؟ممأنالعظيموالفنان،ا-ءأو.ة"االسديهءو.صاتقف.شوالذيوالمولسيقي

لنثيرة4اصخاأأ1بر(لأ،ر-،ن!اخي!3،/أويد!!مصئاور*فيأشاروقد.كميراالرموريستعملوناولئككل،ألاديب

نايمكنناو!ل،أ،نم!انيحتتصفيالموجودالنمثمازعنالىصؤلفاتهاحدفي943+!23أ4*هتريدونأندريه

نسءن1!ايف("انعظايبنا،وي"طزال-"الىتيرالانسانيفرضماودائما،رمزيةللشعوبجميعلغة":ان

النصسانىالتحليلعلماءسبقالذي،!ي!ء3-ءأ*صنواجشأءالطبي!ةفيثابتمةمظاهرةبينمقارنةكلامهفي

فى":صؤلفاتهاحدفيفذكر،كشوفهمءنبكثيرتنبأوعن،الكهفأوافهـرفمعننتكلمفنحن.الانسانجسم

القديمة.التر!"ؤحررج!عنمراصلأص-!وفيزوهـاسفحهاوالجبلقمهوعن،بطنهاا/وجوفهااوالارضمهالاد

فياتناءادركهمااحلامهمنذنمالان!آلمممنمنبهدليقظ!ةخاعنيوحقائقدأفيء،اللونو،ار،عيوناالبطاطس!فيانولفول

بنايرجعفالحلم...!".ذلكوغير،التعبرائحةنشمواننا،جافة

لناويقدم،زجمطىيباحمم!ن!بطريقةلنفه!مهآالىسملةأكهـلامناليالتعبيراتهذهدخلتكيف

المشتغلونالنفسىلحصاءأخيراارللأ!ة!زهالدىبأسسىملتهـاالنفسانيالتحليللحمماءسبروكيف

..معنىههناكانلنعرفعناءكبيرالىنحتاجلن؟كفكيرنا

وحس!ا،فرويدلظرياتاظهرتهاالتيالحديتةبالفروضليست،ماىللأ!ةان.كلامظفيأللفهذاكلوراءعميقا

الثهيرفالفيلول!ذاماقررت-الملاحظة-انهاكماموجودةثابتةعئاحمربينمتوثقةىنت!،الانألىمعروفة

.بصيرةونفاذنظربعدمن.الانسمانبنىعندالبدائيعةللفكرةوفياللغةفي

4أكاأ404جنسميىطاقةشخهصرلكلانيخفىولا.3

الارضاعهذالهـايقدملمواًذا.ررواتها!اهـ!ار!لءصبص،اتجا!تلدسهداخلفييملكوالالسان
..........س!13+9س!"أا،2المركزنحوالمائلاوبالمتقارباحدهما

لمنحلااخمتقييد!ىفيالحؤ!الميلآضعفسوألتسمربأمأ+ص!حأداا!9للمركزعنمن!رفاوبعيدلوالاخر

علماءيسميهلماالعقلمنتسمليمفهناك،ايضاهذا

لانالرغعةهذأ.التسامياودالتعالىالنفسانيالتحليل
..سر

لرغبةنا"فكوحبنلمنفعتهاعقلامحتعماهالااتقنولخلامنبتتر

الطبيعةقوانينومن.سويةبطريقةالارضاءعلىقادرة*دابدارمئنسودانغمن

بفضبيئتهافيالمكبوتةألعواملقهرالىتميلالقوةان

فيقوةمنوليس.العوأملهذهعليهتكونعماالنظر

الترتيبحسب-اهميةاكثرولااعظمارظيعةالملائكةنازكالموجة!قرارة

الجنسمية.الطاقةمن-للاشياءالميولوحي
.0000001قانطوفدوىوجدتها

:مهح،5كورياتو!المعرالنمساريالعالميمول

ا-ةلعاد!بالمرفياووافعاعكرلةللمرلمونممعوباي!عحماحودةا)كماإنهصاالمجبهرقانطوفدوىالاياممعوحدي

"المقاومة"عليهايطلققوةنلا،هكذأتظلما.غالبماالاراءالمجيو!يسلمىالحالمالنبعمنالعودة

ماكثيراالكبتوعمل.شعوريةتصيرانمنتمنعها

المكبوتالدافعلان،التوفيقوغدمبالفشليلتقىمعلوفشفيقمهرجانعيناك

فىالبقاءتواصلألنفسيةوللعقد-الرغبات-

فىمتنكرابديلاللشعورالىتبعثثمومن،اللاشعورالعيسىسليمانعربيةقحسائد

الفرديدخلثرأت،هـؤمنفيه2يئفضىسسالنقار"-ماهيعإحمنماالصبورعبدصلاحبلاديفيالناس

ل!ثسلأللاشعوريةالرغباتفتتسلل-،النومدولةفيحجازيالمعطيعبداحمدقلببلامدينة

اليقظةغحالةفيكما،هناولكن.حلمهيئةفحدورها

المشهدعلىتسدلوبالتالي،يقظامتنبهاالرقيبيكونالادابدار

3ي12311(عى.بسبيروت ءملا،لأ59+،يلا)1(

ا،*53+كا!م3يءلألأ؟515)2(..
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ال!الجشدكللطوروأ.مستقلككيانموجودةفتبقىتعفنالتيالواقعيهالرغباتطبيعةلتخفيالرمزيةستار

.ممتازكمخلوقاليهيتظروكان،للنفسىمسكنمجرد.نفسهاعن

العقلعلىالجسملتأثيرفهمايبالتأكيدهناكيكنولمالتقريرفرويدتلامذةاحدبالصددصذاوفي

الزمن.هذافيمعروفهوكمااخأدعلىا،حلاميجبرالذيهوالرقيبان"الاقط

باشياءتحيطكىزفسا،ليكبررالضدريجالانسانوياتيالمادةروايةترتيبامكانيكفللكيالغامضةالرمزيةلغة

فالريح،روحاخمطءلكلبانويعتقد.لهابةلابفائدةنفسعهالشخصاقنع!اذا.الاحلامفيالجنسية

فييصادفهاماكلفتحطمفيالغاباتتحورالتيالصاخبةفياجنس!ي"االدةروا،ترتيبفياغيمةالرمزرة

جسمهيسلبمالذيالعليلوالنسيم،روحالماطريقهامئكشيركانأداعماباهـؤاليعصطدمانبدلا،الاحلام

ذلتهالوقتفيالانسانولكن.روحفيهءريحلنوملكلثابتبمعنىاختزالحروفكأنهاتبدوالرموزهذه

غامض!ةقوةتكمنجميعهاالحياةوراءهناكانيعتقدهذهانالمشاسبةبهذهنلاحظانويجب.الحالات

واحساساتهالجنسيةرغباتهفمد-الجنس،التكوين-أيضاتتعلقولكن!ا2،فحسببالاحلامتتعلقلاللرمرية

الطبيعةفيالبنتريةوالانفعالات.لإؤلهةاشيائهألى(الحواديت)فيلكائنةوانها،لاناصشعوريةلابفكر

منمدةوبعد.الالهةفوقمحجوبة/كالت،تكنكيفماوفيالثورةالحكموفيالسمائرةالامثالوفيوالاساطير

لعبادةالاصليةالصيغةهوالجنساصحبحالزمنالرمبمز!ذهبينومن.الاحلامفيكوجودهاالنكات

الشصورمنحالفيهذاوكان.وعقيدتهالانساناشظامشبهاوبانتنط،متعنيكثيرةاشياعالمستعملة

واصبح.الصفا"منقليلأوفيفيالاجتماعيالعامالفهمفان،الغالبوفي،هذاوقوق!،ذأفالنتهيء

علىاصطلحكمااو،للمعقدةالحياةبظهورقبيحاالجنس)1("قاتالمخدوهذهعقليةءلىيعتمدأنماالجموالننساط

الىبالنسبةللجردوللانسان."الحضارة"تسسميتهاوفكرهوعاداتهبمعاملاتهالخاصدلستورهجيلولكل

الفكرلانحطاطبالنسبةالاجناساقليبدوالطبيعةالفردعلىقيودهاتلقيكلهاوهذه..الخ،وقيمهوآدأبه

الوظيفة.فياسماهالاولكنهيقالىانيمكن،مابنوع،جيلفكل؟وادن.رغباتهوعلى

يعبرفهو.طبيعيامخلوقليظلاللاشعوريوالافسانالبيئةتغيرتنفكلاوالجماعة.اللاشعورية"رتبتهلهان

وألطريفة،ي!سمحلمامبذلكلهسمحسواءرغباتهعنلنفسهلوترتبتختارانيضطرهاالفرد(لانالدوامعلى

التحديداتمقدارعلىتتوقفذلكعنبهايعبرالتيوالفرد.لهاليعيثىلهدائمماعملهايمكئلاالتيالمقاييس

سريةجاذبيةيرىوهو.للبيئةعليهتفرضهماالتي،الجماعةتسببهالذيالقمعمنبسوريحاطلذ

فيفيةللثياءابنيةوفيانتكالفيا!جنسي!را!ور4بالطريقةالحيويالبحثهذافيبالتحدثلهيسحمحلا

ليختبروانه.همجياكانحينيرىانتعودكمائن4لمسةذيأخرموضوعايبهايعالجالتيالمريحة

افكارهوتركفي!بتفرسهالجنسياءالارضورنض!ماكا!أ55إ-ظوراتأمن؟ونهعن،)"الاروري!خرجو،.ر!جوده

الفك!"كا!طادفعواملوبعض.تريدكماتجولقبيحث،ءوصدمنبدلابا؟"الاحسماسىينشأهناومن

بصرأخةخلقت،معينطرازمنالتيالفنيةوالصورمرتبة-لللاشعورفيارتبةأترقىوهكذا.بهيختص

المنفذتقدموانها،نسانألااليهيميلللذيالاتجاهلهذلوالفرد.-الظاهرفيواضحةكلهماتبدووقد.الكبت

ا!كبوتة.انماذجلغض4لطجيعتإعراةرايءظهرولاالبوميوءأجبهحوليدور

الساسها"المشاهدءلى!ا!ليةرر،ورللأ،فالاىللأنشخصيةتوجدعقلهأعماقفي،ولكن.المجنسيهة

سطحيا.تظهرألتيعنالاختلافتمامتختلف

دب..هذاكلالعقليةالاروراضعلماءتقصياتاوضحتولقد

السيداتانمرةتلومرةول!وحظ.فائقةبمهارة

!!نغدرافأىللعقليالانحرافمنمعينةهيئةيعانيناللاتيالفضليات

!.ءوالنسل.شديدوفحشعنيفبسبابيتفوهن

الادابدارمنشوراتمنهيئةنفسيعانيناللاتى،اخرىجهةمن،الخليعات

التيبالصيغةالعرضهذااظهـلمريمكنهنلابالذاتالمرضى

ألوأضحةوالصورة.منهنألاحسنأخوأتهنتظهرها

منمورمصدللدحمورالحديثاقبنافيج!يعةقذايا.الانواعبعضعلىقيؤثرونتيجتهللكنت

*؟أ،أ+!الروحانىالمذهبودراسمة
النقصلرجاءالمصربةالثقافةأزمة

فييعتقدألقديمفالانسان.المادةعنالاولبالدليلتمدنا

صبعغالدين!يوانسثاثا!اقبانينزأر.اهـجطةهذهعلىحبفشصكروحااونفسالهان

-اخرىبيئةاودائرةللىتالمملبعدالروحهذهوتنتقل

!----3".ـ4+ء3!فى7يلس!353!أ،1س!لا!اام30أ(3بةما50:ه.ماا،+ياحأأ+(1)
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والرلىومالكبيردالحائطولعلازات.الجنسيةالروابط

الرونقذيبمظهرها،التجاريةالمنتجاتعنتعلنالتي

-ء!لآ!ارر-رع،حنسطيفتنه..شيءالتىحتما.سينظرالازسان -5رالىووهـوحبجلاءيرسم..،عار!ا!لصيسلساءالراهبى
إزار،.ااخرليست!!ه!ذهشىءاىالىينظرمماوأهـإول

لذترراط،)ةؤى،وعىبوريراوبوعى،يرعبوالازسان

نت!يءبايسيتصم!وبفطوتهالجنسيفعوالدا،الجنسية

الفكئىنضنىدبثؤؤهمف!ةفى!ةالتألانطبيعهفيراقدفهو.الناحيةهذهفييساعده

الالم.اجتنابعلىوالعملاللذةورأءاسعي1ذلتهـا

ءبرو!اليهساأشارالروحيالعنصرطريقعنالحبواطالة

3!،39لحفرلى-133؟ص.!هفيازر!نألحرعةقدروعلى"4بقواكانتالفيلسوف

المحيطفيايضماتأثيرهبذلعنيتوالىلاوهو،النشاط

الجنس!منبهانالانس!اناكتشفماوسرعان.الجنسي

لادأرةمجردعلىالحيواناتفياعتمدالذي،الا*أأ؟؟دا

-.-..لا."الخاصحاالضهفيكان،وقتجايكونماغالبادوريدافع
الاسمربنايه،الغميقالخندىراحما-سورشارع

والكتشرةالزيادةعلىالغالبوفي،الاطالةعلىمقتدرا

(."الالتخيلقوةبوأسطة

الاحلامفيلارمزيشكلفيتتحققالرغبةانوزجد

يلاشتراكاتؤيمولكن،اليقظةلحلاماوالنومأحلام!واء،فقط

..الخ،.والادبوالفنوالموسيقىالشعر

وسرعة.تعقيدااكثرلتكونالسريعطريقهافيوالحياة

لير!12:وسورلالبنانفيأليومينشاطهتنظيمعلىالانسانتجبرالحديثةالحياة

سترلينانلحنبهان:الخارجفىعأالمنو،الممماحرلملاهىل،المطاعم،حمةألمر

النرام!مركباس...بيممهبه،تسمحالديلارمىلالسسبه

دولارأت6اوارةالحصسجلبتهاالتيالسرعةازديادعلىكلهاتشهد

سكادولارأتل.:اميركافيضمنقطعاناتسميرلاالانفسملايينجعلتالتيالحديثة

ؤحطا:،-صاالتيالحاحةوهذه.بالمدريخةالضيقةالحدود

لل.لا.وبلاد.غامضةهبوليةناعقولفيترقىالجنونةالسرعة

لار"015.رجنتيناليسكانهامنحتلانهـاالاالعظاممفكريهاتنجبلماليونان

مىنيعدالذيالوقتهذا،(عطلة)للرأحةوقتما

يعادلها.،او..لل25:إلرسميةللاشتراكات.فنانةنفسلكلقيمتهاتقدرلاالتيالمستلزمات

التزاحمهذاوكل،السرعةهذهكلاثناءوفي

مقلممأالاتنترادقيمةررفعفجماثيرالطعلىصاهخةالجنسيةتعمل،يكنكمفما

.......حياتهالطووحثه،واقناعهعليهوالضغطالانسان

ير.دديمهاومصرفيهحوالهص-دفهو.الت!اتايهذاكليعيرلاللانسان(ولقن

التيألعواملهذه،بيئتهفبىالوصوعيةبالعواملمشعول

واكث-روضوحااكثر،هذاكلبل،هي

يلاع!لائات.نظرهفيأهمية

معنفسهاءنالجنسيةتكشفالاحيانبعضوفي

ألادارةمعبشأنى،يتفقعواصفمع،اخرىاحيانوفي،الرقيقةالحعيفنسمات

المادةمعنتعاملالحالاتكلفيولكننا.الهوجاءتاءالنت

*.وبيدللا-نفسها

هذا.الزمنمرورمعثيرللطتخضعلااللبيدوواعمال

ألىالمراسلاتتوجهبوالس!-ةونهـريهالالنفهنعراصبحناالذيثيرالتأ

123،ص.!يروت،الادا!هـح!ة.اليكواوجقياستقصاءاتنا

...جادو"ررعبدالاسكندن

7يس!م!ا؟،كا!3س!!99+أ*+أ51ا؟+!،لاااأ031اـلأم)1(

لاما؟4!،؟اأول1كا!7
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.مبما-. ،ء

هـ!حص.-عبطلعز!هعلىهـأ
ابدلتهلا.جدامتألمانهني.بدايوقظك؟نبحرارةاخاكرجاهيأتقداكنلم..حياتيفيالعصيبةالايأممنثلاثة؟انت

الداخلية؟ملابسكمستشفىمنسيارتيسطحءاىابيرفاتحملتحينمالهانفسي

خمسىةقبلاميموتمنذ..الباردالماءتحتبانتعاششعرتالمسافةهذهحتى..البوكمال!!االاسرةمقمبرةالىدمشقفي

اعكشمكنت..اميعم-السعفانصالحالحاجوجهارلمعاماعشر.حسابيقيتدخللمبراومترتسعمئةبطولتفتدالتيالوعرة

وبينه؟بيبينكان.يذكرنااناتوقعن31رمولكن،حيايزاللاانهكانمسماهذااءلنوانابالسخفلاشعر(نيبل،احبهوكنت،ابيكان

علىكثيرةاعواموانقضاءالفرنسيينابتعادرغمضراماالاتزددلمحربتكونان(خشىمالثد!ابيياآه.والا!لباتالنفييقبلشيءهو

الفرنسيينتمكنبعدالاسرتينبينردأقدالصراعكان.الوطنيالعهدبينناقامتؤكلد..الحقيقةهذهفيشكعلىعينيكاغمضتقد

لسماللإيالثائرةالقبائلواخضاعالبوكمالعلىنهائياالسيطرةمنالصادقةمحاووشنارغمهدءهانستطعلمجدرانالباكرشبابيمنذ

العناصروالقضا?لى،لاخروؤتمنالمديتةمهاجمةعنتنفكتكن!ن..عمهايدوراحشادها6كيهوالاخربانيعتقد!اكلوىن

ا!ماثمرةفيكنت.ملاحقتهماونفيهماوالمدينةداخلالثائرةالوطنية...نفسكانتسوىاكنلماننيالغانيالراحل(يهاتدركانيجب

قىرتبرالتيالرهيبةالمجازرتلكاحياناتهولهمترفاطفلا..آنذاكجبلالىبكالطريرقانتهىلقد..معكاختلفتاننيحدثماكل

يؤلفكانماكلوذلك،الشقراءالوجوهلذويكيانيفيالكرء،اللهرحمسك..حركةالحياة.صعداانندادهمنب!لاوكان

كلعلىبيتناكان.محدداموقفاملكتكنت؟ن،أنذاكموقفي.ليوغفر

اليهيونودد،ينالطرقكلامناحترامموضعابيوكان،هادئاحالاحسست،الثالثاليومنهايةفي،المبيتالىالمقبرةمنال!ريقفي

يجمعونةالذينكبارومنثريلانه..السو(ءعلىوالعربالفرنسيونسوىانملمايامثملاثةمنذاننيفقهـوعيتذاكواذ،بغتةبالتب

واسعاصبرابستانايت!دركبيربيتفييقيم.والزراعةالتجارةبينلحظةالصداعمنيئجوالامىمسماءمنذراسييكدولم،-اعاتعدة

بروالديتبظيرانالسعفعالحالحاجوكان.النهرشاطيءعلىواجبافدحاخيراوجرتهاكماو؟لتعزيرقى،الاكبرالابنكنت.واحدة

وفي،والزراعةالتجارةميدانيكلافيمنافسهفهو،جويبرباط،السيالكل،الماءيقدمواانفللصشار..ألاكبرالابنواجباتبين

اثصاطيءاعا-ص-الواسعابى-ظنوسطالكبيرالبيتوفي،الثراء.الحزنثقلبهإخففونموسعهماالمبكاء،الطعامءلىالالثراف

طويلرجلرأسفوقدرتفع-وربشنانناعنيفصلهالذي-نفسهالمسمارهذاليتلقىيومكلطوالالوقوفيتحملانفيجبالاكبراما

.نيءطنلبناتمنمبئي،ذلكمع،لهوينبغي..فبمحياتك()البقية:فيرأسهالمسمارتلو

ذك!ينكانا.والماتمألاعرا!فيوترا!انهـمااريأني!رانكاناا!رصاصهذامنجداةايلابهايجرفواحدةدمعةاظلاقءنالامتناع

آياتهو(حىدى،حدابعدألىسليماجإداتجارياتفكير؟كرانيةكالى..روحهعلىفيضغطجمجمتهداخلباستمرارينسكبالذي

ءشألحالحاجدأناذ..اليإ.مةألاخراخابت!منوادريزواجالبيتوصلتحينؤاننيلمذا..عانيتهماهو،بالضبط،هذا

.مج،ولبيدمقتولااباهافقلمصابعدتبناهاقداروجرةواغلقت،تعبهمرغملازورونجأالذينالقلائلللرجالاءتتوت

خشية.نظرةالبارزينالرجلينهذردطالىنظرواالفرنسيينانبيد-مرءما-فيهاسضعدتؤصيروقتبعدونمت..نيالمخصصة

سلقتالاولىالشرارةكانت..الاسرتينبين(لحرببدأتوهكذابعورة،اببومحتىالمستنشفىوالديدخولمنذالتسعةالاياماحداث

كما..سعفانالحاجةلاحياحدقبلمن،لمديه2ءببرةلابيفرس.كنيفضبابفبىتسبحقلقةمهزوزة

حادفوروبيناروادثةبينالناسربطدور.نذار2الاشاعاتقالتنفصسبمشللحالةفيدقا"لقلبثت...التالياليومعصرافقت

القيادةتقيمهكانت(لذيالعامالسشويالسباقفي،باسابيعقبلهافانتفض،موةلاولادركهاكاخبمااجمبستحقيقةباغتتنيذلمكبعدتام

.سعفانالحاجفرسفوزيةالانرررىاتهوؤعمنكاناذ.اوفرنسيةفيالنومفاسضغرقتعدت.ولكنيبغزارةالدموعوانهمرتهدوئه،منقلبي

دببلاييجدا*ابي.فرسناالىالقصبمنحالنهائيالشوطولكن..زوجتيصوتأيقظنيحنى..جديدمن

ايضسايجدلمسعفانالحاجانكما،(لاشماعاتصدقعلىماديفعلطرغمالعزاءليتحملانعيناهاكانت.اسىفياليهانظرت

فلاحينااصربانذلكبعدالقا.لةالاشاعاتصدقعلىالدليلذلك.ثامإةلانها..يكرهها-اللهرحم4-كان.والارءـ1قالبكاءبههـما

الخمسةالاعواموخلال.بالفرساتمالذيالفلاحقتلالذيهواسطبلفيوربطتنيبيتهمناختطفتنبم"انهالدر"برهأىابرروكار

ا)طرفينبرينكصا4مت!مزقة،مراتعدةالبيتاميهجرتالتالية.اللهرحمه-القولعلىدأبكما،"اسرتها

الرجلينعلىمؤثراموتهاوكان،فاستراحتمانتحتىاننناحرينالبارد،؟لماءفيؤاغنسلانهضانبيفأهابت،استرسلتركنيلم

..اليومحتى..بقيتالعداوةولكنالحربفانتهت..السعفانصالحالحاجيدعىرجلاستقبالبواجبلاقوم

كولىعباءتهفيروةكوروهـوةافشبهالسعفانصالحالحاجكان:الاعماقمنالاسمهداهزنيوفد،بدمشةوجههافيحملقت

انظرالبابفيوقفتالجدطهـ.علىللراحلصورةتحتتقعاريكة؟كيف...صاالحاج-

كانلقد؟واقولسيقولوماذا؟السلاميكونيهف:متهيبااليهلقد.الاشتقبالىحجرةفيوحدهجالسوهو..اللحظةحضر-

53



.تحرؤوهانبجبكانوالفرنتسيينعتمانبئىهنبغيضميراث-بيئهمساالعداءنمذىورد،اسرنجيئامن،الاقلءلىفلاحاعشريندم

سوههـدا..الصحيحالكلامهو1هدادناخي.يرافوكفضلا-بيتشثفياستقبلت"اننيالنادسيعرفاننيحرحثمةأليسطثم

كم!اخ!أخ؟بجهالشناذتخبور1زر؟تلماذا؟اذاكنتاين..العقلبمنهأياكفسيرفيالناسليذهب..لا؟مبانئرةابيموتبعد

ا!مالم-سسهالمداوسالىجميعااولاديا!تانرربربإكانانجياءنحنو!صد،دمثحقالىسأعودابر،مبعد..بآرائ!مابانيقلستيشا؟ون

؟البلادمناتزوجت.البلادفيثق،هـمات.اأهـ!دةهذهفيأخرىمرةقدمياحطانقبلفيهااموت

دمشق.من-.لم!ببهوتايرضاوهو.وغفرلي،لله1رحمه...ابموت؟لماضيذلك

متعلمة؟!هم-كلانالاةلنانيئ"مانيجبكان..بكثيرابيمناكبرانه.وثسيكا

التوجيهية.تحمل-عأيهاص!فأواولكنهم1؟هامواصطاءسحوىيكنلممالفرنسيونخافهما

بنا،خا؟مناحاى!اللهشاءما-!ورت--!دهـءرتالذيانا-ابنائهاىرابيفخسر،بسد؟جة

اف-لىلم،قلتددشقكللأزوجتي؟خاليياببناتكمتقصدمن-؟لذيذلكالاوهاموسجنالاخطاءشوكمنهرباذلكاستطعتحالما

عربية!.عربيةادي..اسطنبولمنولاباريزمن..الماضيحولنابناه

اتريد.لكن.مسيئاشيئاقصدتما..ادريابنييايادر-،بمدولم..لاداحضفلاطوتعبجهوفتبمقليلاالثييخرأساضطرب

،نهراال!راتغيريرحر!أ"وجاهلخرفشيخ(ننيدائمااذكركان4من!اىاتدبربلالمحاسرعت.النهوضحاولصششخصييتيين

السبعينطولالشمالفياروراوديررالجئوبفيعانهيجتزولم:متممنما

ءـل..عدكمابرب!اناللهارجو..تؤاخذنيلا.!شتالتي..استرحبرارجوك،خالى،اللهاستغفر-

انجبتما؟وارتجفت.بخجلوجهبىالىشاخصا،ضعيفةبيديدياصذ

ما.رياحوتدروهيتف"ت،العؤن،المتجمدالاسودالدميدأ.وهكداانهتوؤ".،الابيضولحبتهنئمادبيهشعرخلفالضائعتان5نسفضا

ورعم.ابيوصورةوالذكرياتبالصمتمثقلة،صجرةليلةؤضيت:يقول

تركئاهالذي-الواحدالعامابن-طفشاحولقليلاثرثرتزوجتيان.حيانك!ؤيالبقية..بئيبر،اكأامصابكم-

فؤ!،الببهوشوؤ،ا"راحتعلىؤلمقلامبديرلآ،بدمشقجدهبيتفي..عمركمفيومد،مكوو!االلهأراكملا-

عنالابتعادليخطرالصباحوفي.ابيرر-حمعمتوحدابقيتغه!صتتم،فيللثاج:4و(ناالاخراقاشفضايارنرةتلمادريلا

انزوجءيانيتذكرتفيرثتتاطيء.اعلىنزهةتفيدنيانعسىؤلميملاالبيتنحسسومنحرؤاوتراجعت،بر"بربيينمن)بيوسحبت.بلعابي

وشوق!اقلقهاتعاني،هداالموتبيتفي،بدوفيةوحإستظلعن!ينجروللانظرهوكان.المجاورةالاببكةءإىلاجلساليمين

اليه!اوسعيتبالئدمشعرت.بالامسالتفاتااعرهمالماللذين.علسىانادياوشكتحتى،كرإها،ثقيلا،بيئناالسكوتوطهـال

اأريالحنانهذابمثلقبلمنقبلتهاانني(ذكرولست..متعذرا:قائلاخاطبنيحين،القهوةدلةيحضرمن

:عبرىوهص!ت،هدوءفيولكن،بالحاحبيتلتصقجعلهاشاءما،اللهشاء.مانعمنعم.!محمدهوانت.انت..اذن-

؟الاير،مهذهخلالؤقدكجربتقدانيأتعرف!محمداإآه-الاءشعاءمامحامنعبم.ومحاميا.رجلاصرت.كبرتلقد.الله

.غدأسنرحل..سواكليليسانتعلمينانت.سامحيني-اعرفلماذاتلمنيفلأ،جهثناقتلناهنانحن،ابنيياتؤاخذنيلا

وطفلنا.بيتناالىسنعود..اخاطبككيف

عنفها-رغم-بينناالعاطفيةالمقمابلةهذهصدىاحمللمانيعلى...راحتكخذ،خالي،العفو-

الشزلهـنالثلاثاهـرجاتاهبطتفحالما،واحدةدقيقةمناكثر.فأحجمتفقطالعادةحسب"البركةفيكص"اؤولوكدت

عليطغت،الرزيسببة(لبوابةصلإىالبستانيشقالذيالممثسىالىت!ه.شبهههانك.شباببعدونحن،ابيكالىانظرىني-

اجملطفولتيوهبالذيالمكانازوران..راسىملأتفكرةارني.باقصرتءا.وانسانيعاقلانت.عنهتختلفولكنك..تماما

والحاحوالدياحالهالذيالمكان.الطفولةذكرياتاروع6ساعاتها.هجرتحينما

منهساطردني(لىتيالجنة..نيبالنسبةحرامارضالىسفانفقاطع،امتعاضيلاحظانهوببدواهـياوامنيغمزانه.امتعضت

الوحشي.الخرافةذولثم.وسكت.وشيضوختهج،("عنالاغذارالىبالعودةنفسه

اللأسنوالحماساللومةبنفس،اليميننحو،بستانناغادرت:يجمجمسمعته

منليتافتروا!.عمريمنالعاشرةفيوانابهماافعلكنتص!ثقني...اسفيمدىعنئكاعبريجبانكبف(دريلاس

كنائهاتاملهاورحت،توقفتالسعفانصالحالحاجبستانبوابة!عحمديا

عثصون..أجل!سنةعشرين؟33..تشردبعدبيتهبامامامبالاسفشعرت.بالدموعأنترؤرؤانعيئيهفوجدت،اليهنظرت

يوما!وستينوخمسةثلاثمائةيم!-ئء،اؤصححىدموعهكانتعينيمنتنفجرالدموعواولثكت

هي.لبست.البوابةهذه.فيهاغريب-شيءالىتنب،تافيبيد.وا،المرةالقهـوةدلةواحضرتؤصتدانعنهانفسيؤنشاةلمت.اتحملان

في..روتهالكةخشبيةوفضبانيوطرهاطينمن،كغيرهاكانت!رنفيابقاهبعداناياهناولنيله"قدمتقنجاناولارتشافمنفئ

رذعممنقوسفوقهايقومرخاميتيندعامتينمنتتشكلهذه؟نحيئ:(لارضالىقيطلعوهو،لحظاتيده

فنيتانقالعتانتزينهاالاسودبالدهانمطلهةصدإبيةوؤضبيان،ايضابانيتنبأكانمن!عاماعشرينابعد!ايهبني..يايدكسلمت-

ا.بامخلالعنهاذهاتحقيقةالىفجأةوتنبهت.اللامعا!طسمئ..سلمان(خوك؟بكرهيدومن-السعدعطوانبيتفيالقهوةالثرب

الو(قعفيوح!االبوابةهذهتكنلم..آلموتعدا!ماالن!ولإ.الاخرونواما؟متعلما!وارر!ا؟؟لماذا..استقبانيحتىارفض

نصيبمنالتبدليكنلم.ايضابستاننابوابة.تبدلتالتيهي!ايه

..وتطلعتبدلتقدجميعاالبستالبناسوارانبلفظ!ارو!شين!نالخوفانه..خانييا،اولامتعلممسألهليستالمثلة-

سورالسىبصرينقاتثم،الاولىللمرةاراءكأنج!بستانئاسورالىافيءعنيسيقولونغدا.مباردافواههمفييحملونالناس!الناس

برديعةباسكالى،الاسودبالاسمتمكحلابيضكلسيحجر..جيراننا..استقبلتكلاني،سسة،كثيرة

ايضاأواسمنتحجرمنودعامات،حقابينئاحصلالذيكانما،معكا!حق.صحيح.ابني؟صحيح-

وؤ!ارقيايضاتبدلؤدانهالىانتبهلمكيف!ئاوبيت!الهييراتجهـلاحيئبعضهاتأكلكالذئابانهمالهـدوءترهبالتيالناسالسنةلولا

م،تمامابوللمانهحقا..الساذحالقديمالتقليدينسكله...تأكلهما
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؟احدااتقصد-المطبخ..فيهاجريتقدشكولاكثيرةاصنرحاتولكن،الالاس

يعنونممنالحاجؤلملأحياحر..نويرءسخلف.خلفانه3رتتذمنجانإبفيكبيرطضتفينغتسلكنا.خامةبصورةوالمحمام

اهتف:وانامبتسمايديماداايىوهرعتبالبستان.كمطبخيستعملونهاكانوادخنةعاديةحجرة

حالك؟كيش.ابيورحمةلويصرخلف-معمجبىبركأالمناؤشةتكنولم.آنداكبحياتنااضيقكنتمالثد

:واجاب،حائروهومبمسماصافحنياجلمنوج،يالهبتمحرقةصغعةمنفكم،مكنةتكنلمبل..ابي

؟سيديبر،انتحالككيف،الهاحمد-(للهر-مه،بعدانصىلمباننيفأجيبمثلابالنوميأمرنيكان،!امة

السعد.عطوانبنمحمد..خليامحمدانا-!حالماكلعلى

.والله!الحلالابن/،ص،يكيف3،عليهاللهمنرحمةالف؟حقا-الحديرديالبابدفعت.وشوق،بتهيبابستانامدخلمنتقدمت

،تغيرتلمهجتكحتى،1للهشاءما..كثيراتغيرتلقد.عرقنكمادفعةطفوليجنةعينايوءانقت.وقفتلمثخطواتعدةوخطوت

حالك؟كيف.ديارناءنغربباخلتك/خبضقلبيوددا.منهازستوعب(نهجزءكلتلنثمانراحتاثم.واحدة

واذصاذ!كزلتلا؟ننيوالدليلخلفياشيءفييتغيرلمم--ذي،الطفلذلكفلبانه..شيءفيالرجولةدمالىيمتلابدم

تذكر؟الا.المكانهؤافيقضيئاهاال"كبا!لوةالايامالمهظفلضينالزئبقبحضينوعينيهالمشوهوحذائه،ا&!لىبثحمعره،المشر

.الاو(نقينجونيالذيرن(لثلائةالعانجتونالصغار؟لاكيف-.الصغيرالاخضرالوجودهذافيشيءءحلعاى

فيومسالمطهلمبشيءكلنحبكه،..خلمفيرانحبك1كهولكننا-الذيكلابهماحدغضني1وهن،للعصافيرإخالفضنصبناهناها

.(لحياةبقايا"نبيو.نانبنيكناوهناك،لاخوته،خلافا،ابداانيينإى3ل

تتصالحونقيكم.الايامتلك1.4سقيا..احبكمكنتايضاوانا-الجدراقفيالخرابمواطنلترميمواخرثهربينيحضرالذياللبن

السوء.ارلمناءعاىال،4لعنةلي!كم.ونهاوتعبسيدي؟ال!2و.اذا.الثلاثةنحئ.نعم.كنا.الخرابعنتئفكلاالضي

تالكاعثررلن.افعلانقبلاسافرلن،اطممئن،خلفيااطمضى-!خالدة..خالدةواخت-ا.لمكبيرال!(جابن-

...بغيفسةكانت..لهاكرهىاةالحبفيشيئااكرهلافانني(لايرامقفلمندؤلم-جماامكانيةم؟خاشيا،البستأنداخلفليلاتحركت

مر!تجث-جداالصغير-الشاصلمالعطهذاؤفيالاحلاوت!حاتكنولمكانيوفرت!ءلابهناك.بزللم..(وقفنيالكلابنباحولكن،احد

.سعموتهح!باة.وموتووحنثصيةقذارةسوىبربمنؤاححولهمااما0طفولى؟ضايبب:بهااولجم!ءوسطهرغمالكلابيرهبالذيالطفلذلكزلتلا

؟مسوب!اختيابنتذكرالا..،صحيحسيديياصحيح-كيوتراجمت.باماننحياانيمكنناكيماالعالممنالكلابتزولان

.اذءرهلاكيف-اسننطعتلو..ماضيكانالذيالمعتمالمسرحكلنالمضيئةالبقعةاء(در

":قولهفيادرتإاكتإ!ىباسىغرببوج!4ولكن،مبتإماذ!كرو،ت.صلبهمنانها،بالطبعممكنغيرهذ(!بهايحيطعماسلخهافقط

الضحايا!جملةمنكان-اخرىمرة!،،هأنذاولمغن.فيهاالموتلتصنيتاسضطعتاويقينا

خجل:فيمتمضمارا*وليفطاطأت.وجهىفيسامةالاتوجمدتمعصينيا!العجاقيوهده،البساطةبهدهاغادرهافكيف.رورةولاخر

مثلك..طيباكانلقد.خافيىجدااسفانا-الخرافةغولبيقذفحين.الحماةفيرغبةكلفقدتحينماالحياة

وجسصيهالمهـث3رأسهرايتمنذالمقيةطيهقيمنتخلصتولكن-ذلك.البشيسمى(لذي(لمريعاللزجالثصيءذلكالىالطينعاشق

ء.!لمت..(لممزقابعثباليماولكن.وعطفاحباتتفجررقيقةباناعلبراءتيمزقالذي

قلت:.بيوحملقى،الضالفيؤنروقفاخطانهكوادرجديدمن-العفنالمرزفيالماضي-نحنكانتالتيالحقارةتلك

كذلك؟اليس،قاتلهتعرفلملانك..بريرنإاإتلمت(فكفينئكلا؟نةمنونهامدةجثةألانهواليمس

ةر.لبااقعتافىتيالمكللأبنحوبوجهه(لف(حبل،جوابايحرولموالمحقدالحبيملمؤني.نقدمت.بهاباللم.يتعالىالهللابنباحعاد

وتابعت:بفيةءولترؤبنيمناولازمانيتها.براءتهابكل،فح-بالطفولةالى(لعودةفيورغبةقوة

وهكذا!للعدالةبرا..القا.زلىعشإبرةءن(نه!حصسكانوفى-حتىنظافةواكثراسلافهمامنقبحااقلبمظهريبدوانءلمبانووصل

عليسهـلاكان..فلقدت!قتلونيارزكلنخوفاليس..منكماناهربتليليبرهنا،دوراتعدةحونيمنودارا،عشرز"ماالمرءليتمنى

.ممزؤاجسمااومضإماارىراساان!،اموتانتشجيعايررهـانروترددين،تسامحااكراوث!راسةافلليساانهما

ادركت،اكنهاتوقد،الانفاننن..فعاتمازمم،!لءلى-متظغلا،قدماوسرت،لهماتبسمت.خوفيتفضححركة،مني

القضبةفينحنخصزناهـوما.مرب!عاعبئالالىبمنلمشيءكلانناعمةسعادةالسنينخلالمننفسيفيينسعبداطفلةبوجهعنهما

.اهـادةابضم3وصد!صتكمكانتر!رتزوجؤدناكلا!ولهامالي؟خالدة.الموجههذافينفسيوتلمست

..فرحفيونولتة.أخركائنلاي؟عرؤ"لمم-بازوجتياحبواؤ(.وانجب

سيد.اخرسيدؤضيةبل..صاف!اج!اؤشستظ!كنرص-هـ"إ.حقاهيانها؟تزلاولمم..العجورالشجرةذيهيها

ور-دلا.وجصروتهل!اطض"فيطاخمحاؤور!كانذلكمعولكنه.و!يالاشجارمئاتضمنظلهافيرطللنايحاوولا،نحبهاكأاتتغيرتكد

والنع!رناربلا!كأواطعناه،آينمسااذلاءلهخض*ظ،وفةحرررقيونا"انرونلاهيننتقاؤزاو،تعبينترخهانستلقي.البستانبهايزدحمالتبم

.6.ب!سهـولةالفخفيو!-،اةإد.نحن(زةسن؟ةءدارر-ورلإ-احينوفي،بسهـولةجرإكلهانتسلتىكنا.كالعصافيراغصانهافوق

دء:-!-،ء!:قاف..ال!ينؤءسةيلزمممط(ثرصد!-؟هـ-نب!مينازلمقياو،السهولةبنفسنهبطكناواناخالداان

ومن،اصلبذيليمساصلهزلمكر..عليسهنر-*موفلماذازنتمأناطينمنذلك!نزورجزدائماخالدةكانت،الهشة(لارضءلمىغصنادنىفوق

ؤوفىلي،لسيرنكتفلمفانناذلكرغم.شيءلاور،واءصلذابر"نلممرةكلفيكأت.بحصنه.نلقيهاالىيسارعالذيبخالدفتستع!بت

انغممسناولمكن:ا،المقدرالحينفيلء4االمصودةمتظرينالمجنتتغيتانامنيةمعلأديا،الاخحاسداحرةفياليهاطلعامت(قف

خللاله.منالاالاشياءنرىلاانإذءورياوكان..ر؟وررصناحتفيه...واحدةمرةولموبي

بالكلامهموحيناعتذاربأبت!امةايى"ناظرا..ةبرنرتوقفتثم؟السيدايهابشيءتامرهل-

زائرهانإيلسيدهبربلنانسألتهتكشفطويلاثوبايرتديريفيكهلامامبياذا،واجفاالتفت

*!*شائبةمرسلقىبلحيةالسمرةثصهـبدوجهدي،صدرهءن(لمهملةفتحته

إلالطوالمتربالطو.لمقىودسيارلإثبملىش1واناءإيالتا!ياليوماثسؤتشصىحيفي،امستدكرتأعلتهو.حتمااعرفهالوجههذ؟.حادتبنوعينين

!ذبر"،زوحتنبجانبي،دمفسقالىراجعا،المنعزلةالمبلدةعنمبتعدا:.جديدءنسألنيثم،سدإالهتكرربنظرةيرمقنيكان
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الئئدبه.ألاخرموت..ثعليموتفيمجسمة،يوفعممااكنرقريبةالبب-تغالرنامذوكنا.المبت!جتينوبمبنيهاالاسودثوبرهافيفاتئة

انالانش.يمتلموالدي،الوافعفي،ولكن.انفسنانندبونحن(تفصلظولم-راسبتملأاؤكارناكانت..تكا،لمساعةربعقبل

وسيصبح،فحسبالماضيمات.حيطفليطالما؟موتاناولن،حيضاقالييمنايمددت.تمامابعض"هامعمنسجمةالاذكارهذهانفي

عمل4عليئاالذيان.الم!تقبليرتحققلكيويموتماضياالحاضر:ولهفيالمرضكفها

جهديسأعمل.واجملاسلمبصورةالمستقبلهذايتحققانهو؟اليوماكتشفتهالذيمااددرين-

منينبثقبدرا.هذاكوجهكمسنرقبلنايجعلمير(ثاطفليلامنح؟...-

ظلمة!.الحدادثيابفيالفتنةشديدةانك-

ذالتصقت،الطليقةبذراعيالصغيرجسمهاوطوقت،منيو(قتربت؟حقا-

وقالت:،بارتياحمتنهـدةكتفيعلىراسهاواصعة،بي.داجيةءتمةفيمراهقحلماغبيدكبدر-

اكثراعمللماليومحتىانني.سعيدةجهدكالىجهدياضمانا-؟بىادتغزلالى؟لعودةفيبكرتانكتظنالا-

ازعحيكوكنت،جميلةامرأةوكونيالجامدةبثقاؤتيالتباهيمنموتاجلمنطويلاللحزنالاستسلاممنالفا"لدةما..ابدا-.

ذيطويلانمكثسوفاترانا،ولكن..هذامنواثقةانا-..؟منهبدلاكان

دمشق؟؟اتدري،احياناترعبنيانك..(غكاركاقسسما70-

وصديقاتكاهلكوتودعيناعمالياصفيريثما،ؤقطاياملبضعة-ذيمرعبةالحقائقتلكلانليسى..مرعبائقالحقيمنكئبر

توسيعه؟بدوناسرتكبيتفيسنقيموهل--يرهالانسان.مناقشةبدونمسبقانرفضهان!نلانناولكن،داتها

..الجدةكل..جدبربىابيتاونبني:الاسايرمنسنهدمهبل-،ماانسانيموتحيثما..مرعبايبدوالموتظنولذا،العدم

...الجيرانوبستانبستاننابينالسورفيباباوسنفتحبصسورة،اجلااوءاجلاان،سينتهونانهـك!يتذكرونالاخرينذان

هلالطالعزبرزعبددمثقلامحادواقعة3حقيقةبلى،بعيدةفيةمجرالموتيبقىقلا،عملة

كا؟1--

75---

جمورمم!بر----صوللا-صص.

3091غام!-،،اض!ائركرء-،،ضاص

دااضافىهـغصوهـوط

المحركاتذاتئراتالصماإالىالأه.لىصواتالطلمن

ضيهةالمجيىبخطىالنقلصطور،المجبازءتفاففا

س.-!*"د3:*.كا-.-."-!--"ة3

لنقلركابم!مئهف!اهشطل

لتقدمنخسايوااففط!صيناعة

ةرلمح!و!ربا!نحربهص!
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!لأ،4سي!ي،*،*"،،*4*!ي،،،،"،"*،كلي*كلي!ه،"،8"4-،**كلي،كلهيك!*ههـ*

:-.،بر

؟!ماحىك!!ربصث!طصثياء

!هه!كلايىص!كلهيه!ي"

حهللاهبررلجانيةسيدةوتنبهتبناريسىفيكريشناولدالفلسف"علىيعرفهامنالىبحاجةالعربيةالمكتبة

الجمعبهذألهفتسنىوتنشئتهتثقبفهعلىوعملتفمتبنتهكمس،لألاستاذأصدروقد،الهنديةوألافكارالبوذر"

!رب!دذفكررةوحدذ،والهنديةالغريىةالثقافتينبينهـي(،والنورالحياة"سل-اةفيكتبأربعةجنبلاط

نبوالخفا!مالتقارببامكانيةبعدةجماليؤمنجعلفتهـ"و"روورتينجتناى"و"اوبنيثادالمنداكا"

والروحالمادةبين،فوالض!!والعقلبينثموهن،المدنيتينعندهـ،علىفنماليعر"التوحيدوهجفي"و"النور

روحىخلتفلتأسولحصمارومابيناللونساحدنبةفيضمعفلازنقصجولا...فكريةروائعمنالهنود

.وأسشعدادأت"النترقبامكانجباتوطاقاثهالغربقدرةالغربازاءخاصةللنترقذهنيةباناكثير.وناويدعي

وؤهـ--طر.والتولسطالاعتدالاخيرا!طرو!زاهاتنانبحيثوفكرياع!ليا،وغرباشمرقاهناكأنأو

أرهـ،نرون،ألاكمرالمعلملوذاطريقةعلىمورتىكريشنابدونمتنافرينمستقلينمفهومينعلىتدلاناللفظتين

...:...........بة...لالا...فعتدنا،والدراسةالبحثعندالتسهيلمنهمايقصدان
ببحمنألهنم،الرميعه.والميمالحيرهلساليه

الحقيظيوال!د!نالصرجمحةالروحازجةهدفانيمجبىبعدالعقلوعندهمالغيبيةوالتصوفياتوالروحانياتالدين

......هذانيشمكلولنشكلوما،والالستقرأءوالتحليلوالمادة

لكونصىص!ب!اينالرلعملآنوفلموالصمع!تثمةوالمحتمغلمحرالدمنعنصراندائماهم!الابلمتناسقاكلااووحدةالضدأن

-"...المثصقفيالقوةكا)نت:والفكرألسلطةيت!اوبانمتباعدان

هـ4!صبأكماجديدهنبوهحامليكونلاوحتى،جديداو،مجراهاالدورةستعكسوبعدالغوبألىانتقلتثم

لقبوهى،صؤلسهصةفيلحصلهتجمعواالذينمريدوهالثقدمسيرانأخرىناحيةمنفيرلويسىقولحسمب

لصسأنلبثما،"الطالعالشرقنجم"بكلؤسسةألى!الفراعنةاهرام)اذمملجماالذكاءمنيدورالفكري

.الكثيرةالهنديةلعقائد1والمذاهبفيالزيادةراف،هذء...(اليونانفلسفة)النظريالذكاء

لاابناضنمتمانيةمبدأالعقلشيدألريينحالهمودفرفتلحكمافدصنلقضاياوالغرب-الشرقبيناذتعاكسيةهذهوحول

بامسلاووألاندماجالتوحدبحتميةتناديففة..كهذهفحونها3رغمالاذهانثضعاطزالتماعديدةفكرية

والتباعدالدوريالانتقاللاوا!غربالثرقرإبنا!اربافيلالايجاجم!ا!متخصممااكئرالتاريخفسلفة

وافتراضاتصوفيةشطحاتتكونطقد،بينهماالدائميدعلىصؤخراازدهرتالرومانطيكيةالفلسفةمنلوع

نظنه.رو،وهذأكذلكتكونلاوقدحالمةصنانتقلتثمالمانيافيويرلنغوشبنجلرعانتورو،س

ديالزمنمجرىعلىالحكمعلمياليسىانهصحيحالتمييزالصركةهذهداشاعتالاخرىالبلادالى-هناك

فهـزراوتطورهالتاريخلسيرثابتهدفتعييناوالمستقبلوبينوالتكئيكالطا!ثيةا،ليةب!يناووالمدنيةالحضارةبين

سانألانلكن.ريببلاالبنتريةالقدرةيتجاوزامراخلاشساويسسموالشرقيفضلوبهذأوالمثليةالروحان

علب"بجب،ذاكاوالمعنىهذاالحوادلىيعطيهوالذيعلىواذعاطفياتوالعضويةالدمرابطة.وتحبذانغربعلى

وكهدفعينيهنصبيضعانالتاريخكتابةاوالبحثعندالتجاريةالرابطةاووالرسابالتبادلعلىالقائمةالعلاقات

أ)ىالنظرةفي.وخدمتهاالبشريةخيرلهاسمى.الافرادبينالتعاقدية

المكخوفخلاقهيةتبدلاومالمااالمظررعالعممد"لقيملم!حلعهولاالحقيقةتنشسوهالتيالفلسفةهذهفينجادللن

....ر".فلسمفةالىلسننتقللكنن!ا،،خهاواحداوجهاالاترى

والسيادباذذهنيالتقاربوجوبمنكمعتقداتهومعتننداتالتميالمضادةالاتنوغرافيبئافتراضاتالى،اخرى

ص!!دقتمبتالتبىالبوادرهيعديدة.أجمعالعالمفيفتنطلقالبشريةالحضاراتمختافبينالوحدةتفترض

وءلممو!ة1جدمعروفةهيبلالخالدالصديقتنبؤأتتصرزاءالا!منجاعلةالعالموحدةهيمسملمةمن

يىءحالذيالتنبؤجانبالىهذا،يومبعديوماتشزأيدهذهانبحجثالكليالبيلنهذاداخلمتكاملةتكوينية

فالضطوهـستتحققالاراءتلكانمنالاجتماععلمبهلنااجزائهاأتصالعنالناتجةبالالستعاراتتتطورالحضارات

كالتطورمعرفتهاممكنهـ،حضارةعلىسيجريلماالعلمةلنافتندولاضمكنلةالهنديةالنظرةاما.ببعضبعضها

علىأو"عينزمنضمناجتماعيشكلعلىيطرأالذيالهنودواذحكماءالبوذيةتع،ليممن،الاوبنيشادمطالعةمن

.ومعتقداتأراءمنالفكريةهرأتالظلانهالمترجمعنهيقولالذيمعلامورتيكريشناومنهم

فلسفةمن"تمثلعليناالذيالاولألدرسهوذلك."الخالدالصديق"
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انسانيةتحصليقالىالذعوةحيث..ألخالاوبنشملدوفيبحاجةأننا،وحيلتههـسلكهكانتالتيمورتيأررسثمنا

فيالمرءيكونأنيمكنمااكملءلىوالظهورإلانسانالاصداءزلكإثلاررطد!ةوالاستجابةالعميقالملأشتماع

الذيوالدائمألفاضلالفرحينبعهنامنالواقعدنياهـوءمش،ئفةوالخألقل!ةنفوسنافيترجعهاالتب/الحية

ليستوانهاالوجودهذافيهـصكنةألسمعادةانلشاثتف-بالمخلصودعائهأرةألحالصلواتهترانيمه،الصير

تعاشقد-انطبلالاخرةعلىوقفااوخياليةومضات."للبشريةدائماواعملاعمل))

و!وتهما،بااللغةنجتمثلهاالرفكقطالفكرنحلموالحضاريولامختلىفيفمم،بذاتهقائم،خاصعالمالهندكأ-ن

البتسبفي.البدأئب"اللغةمعيتوأزىالبدائيوإلفكرهـالكن،المتنوعةالفكريةالنظراتبذورأوألكللسفات

هـيطرةاللخةنلا.ح!،القدمفبوالمغرقةالقديمةالهنديةميزتهويشكل1-لواسعالعالمهذابهيتحسفانيمكق

الت--يمنجداالقريبةاخةاأؤاك.سعتهاوالصوفيةالحياةا.وع!)جاالاخلاقيةالنص!اةلحلالسعيهووعقليته

والتي،ا*ضاوالاجانبالعربفينالمتصوشد!ازعرف،!رالبشريةاطبيعهحللنااذا.الفاضلةالسعيدة

.....حياتض-،تنظيمبضرورةالداخليألاحساسمننوعو-ود

لوقمة!"آنصموأل-!ماايايالتعسرارلركا..الولذأوالغقلرعلحمعل!مكربينلنا*.ضضحثمالفضيلةفمميهاأخلاقيةمباديءحسب

..لا.....-....ممتكازهنلمن.والاطمئت،نالسعادةننشدأخاايضا
حصىهـاءلىيطلجههدمن.واردعهاالتعبيراتب.....

منفويثس،لديعنيسانىلرداءمتوشحام!الننمحرالمعكرينبعه!!لخأ،الشعورينهدينبينميقالتو"معضل

....ء.......بانهاألسعادةمثلاالابيقوريونفهمبينماالماورائياتألى

الآلحعممهنتاجع!أروألاجلبن!بلمتعسمقتعد!منلب!تد!جعل2عكلجهههلدنجرهذاليها،صولللووسيلةللفضبلةمنجعلواثمميةالحىا)اذة

يتأثرالابنبشادلرلمسائلالقاريءان.القديمالفكريضيقةحياةالىوا.ضهوأفاعتزلوهاالحياةخ،فواوكانهم

رب"ويرىألانسانفيهايسمعالتيالهنيهاتتلكبحلاوة-ةلل!شكلسليماحلايةالبنضصأعطاءمنيتمكنوأانبدون

وفوقأ،،دياتفوقوسموهالروحخلودكف"وليؤ!الذيققيونالرولبعدن3ومثلهم.المذكورةالاخلاقية

"-دذياتالعاواجواءفيويحلقبر-وحهلىليعيثالجسسىداستعماهـ-"وحسنأعقلأاستقامةفيالسعادةاجعاو

ورط!-واالذينالرشيديونعرؤالاألاج!واءزاك.م!لزهفطاف"فوقوحملوهالبمثسيالكائنعلىايضاهمفقسوا

وأءطونابهمللحاقدعوناثمأ:-عأالىفوصلواالطرجممافى-وبامعانهمالفيرعنبابعادهالحقةصورتهصثوهين

السابية.

كاومع،قدمتالتيالكعيرةالفلسفيةالحلولنذكرلن

ب،لنظريةشبيهةفهيسبينوزألتظريةءيحالتليجبذلك

!ثتبداربغهـهتشالىزؤديفهي،!ةا!عرمنسسبينوزاانطلق.الهندية

منالاخيرالنوعوفياسعادةاالىثمومنالكائنغنى

غسأئنفئاردباغفيالفردفناء،الغبطةزفسهاهياوزؤديالتيالمعرفة-

الةضيل"لرتبط!حيثءلميةالطالحياةفيألذاتونسيانألاله

روسزفونتذوق!-،زفهمهاالضىالسماميةالحالةزلك،بالسعادة
ال!لفي..ونشرحهانفمرهااننقدرممااكثر

سبقتهالتيللحلولبالنسبةالتقدمعنشيءالسبيفوزي

.لق.03قانينزارقصائدابساريعههـهذه1الذيكانطعمانوئيلكانتحى
الماورائياتألىاللجوءفيالححيحالحلجعلثمالمتعددة

قما.ل.!م!.الس!ها.1ءلىقالتاخلاة-ةوحريةخالدةونفسىالهوجودبوجوبالقولمن

المخرجوجدتالمعاصرةال!لسفةلكن.الزمنهذاخارج

.لق.3.نهدووفوولسدحسالةفيالمرءبكونالفرحفي."الفرح"في

والميولالعوأطفبينداخليتناحراوأنقسامفلانفسهمع

.لى0.1سامباالانسانيكوز4الذيالديناميكنيألاتزانيسودبلوالاهوأء

والمخاوفالنفسىفيالخوفتجاوزعنلنتجوالذيبنفسه
-.لى.25سيائتالقيمءإىالانفتاحع5هذأومنالموت،أللهومن7الغيرمن

الكيانمنالنابعالمستمرالدائمالتكاملومعالاخلاقية

*رأفدار.باكملهلالنفسوالشاملرأكمله

4123ص.ب-بروى4ألاخلا!يى-فةالفلاليهاصلتتوالتيالنتيجةهذه

التعاليمففيعميقفارقبدوننجدها،جهيدجهدبعد

"فلرطايومانا"وقصائدكريشناأن،شيدفي:الهندية
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ؤاالسح-ثذلكمع.ووفمتعمعقايةفلسحفةألىوبزؤمماربئ!-رتغيربدونأليومحتىزالتمال)وحودكليةنظرة

الازطاو--،فيالرئب-بالمركزلي--لاحبيبأوعن4ألالءنذ)ك.ءإبه،دحصت"الافدىتةاوخمسةحواليمروررعم

ل!!ي-وزاعفدلإربتقرليجماإرو،ومازفلىونرى:الهندر"حرذرارادةب"وء"اواالحقعرفواالحكه،ءصؤلاءأن

ازصك"،والالهلمالطبو،حصدةالقائلينصنوخ!رهصاو!جلز--ن...أهميتهماللنيةواعطوا،صادقةمحلصة

وءهـيردة.طاروور،ز،فار.!قول(13((ر،سرهالعالممعواحدو-،ء--"ب!صدهتيىجن1والرومثلاارسطوانزعرف

اخي--،تاز-شالهنديالتكلكبروجهتأتياابالاسى!ي4ووت-ودالذاًزرممىنلاصا)حءولاوخيركلانرأواكانط

ا)ورقل.ورلميادلىبئمنا،خرىالنواحيألىوجهتهمطأكثرا!ر:-ت!إدؤبئاتقاكألك.لهأخ!-*ةقيمةلارعةقوبنية

متسائلا:لي-دأصورتج!يششاكرهذاألاعم!--اكتعطي.-راط،صديد.رمنالفلا!!فةصؤلاء

ا!الل"عنحدثنبصديقييا:تا.وب"مرتبةوارادةزيةعنالصادرةغيرالطقسمية

(،!؟نلقاهبهىف...هوأبنتفضحلإنيجبهـ،هيوالتقدصاتالاض-،جماانيتوههون"

ف-ىاذنرزصفى:(1)((اًل!-،لوناولخك،عيرطعلى

ال---!اروراء،الظا!رورأء4عسالبهرث!مايثصعلماك--ةدورز،ءللا.أنالاخلاؤيةأءهـ،لضاكلفيوصلوأتنا

إ!!هة-أالأ)روحانيا!نتأعخا.بحلالغلاف!رلصجئاإسمكاولكوايمأولمضلرتظ!--روا)-بهف،المقح!ودذلاوالمرجة.وا)ضسامحوالمحبة

..و!دءيرأهثمونورلفكرةالاؤيرى،الزدأنواًات--لاحشللأف،تختلفاالمترجمةالعديدةألاناشيدخلالءنلنا

3،وعسدإطا"تأزحولنفصناكررحىلقعندص،وذلكأهررصدونأيءنوسزه"مسردةفهيلهاطوني!ىالاالمفهومعنبينا

...!،ئه-ةأرعه،،حسبأوجمالباولخلافيصارجيفعدل

ثمنإن!انلما!ر،برإصطجظ!-فيبم،لدأ)ألادىوبللجوايألب!ماأسنتزسربرولالقديسرعتد.كسسهاو!يلذأتهاومقصودةبذاتها

ظ،--ورعندئذووصرقق،لاوصودالاز!!احرالعفبالبرهان..-!وأبلصرالديستوحرذبل!مفروضةءيرانهابمعتى

بمورصتزالل-ءالمرء.لياقاءيسعدحيثالخالدةاحقيقةأنسيس-لوزجدومثلاشيلركل،كسعندأيضاالحالسهيكما

:!ارأورخافهأنردونلهاوصفاتهرونصفةعاىلاباك!لهالانسانءلىتنصباذ

.......سسقماهنانسيلنيدوويردد.مناقبهرونفاضلخلق

بالمصاردالندىأ)كماريمتزجحبيبيأ)ويبعضهااوصفاتهيفقدقدالفردأنمنباسكالذكرهان

51(وإحداألانوأنتاناأصجت،!رلكر!-ولذلكفوق.لثت"اول"محبنايفقدانبدون

ت!رىلصأؤى13":37محرلمة-ادنر.ألال-..ااز"--ا(إ-،اكأبا)المحبة!ذهءنشاريىشانكاراالحكيم

.....صهـ-لعووالفردرةألمف،حيةأقجاوزوعلىالخيرعلىالانفتاحعلىتسماعد

،والنت-سسصلالاسمفاقدةألوأسعةابحارافيوتضمحل:فينشدنا

هوالذيالالههبالكائناىا...يتوءمليعرفألذيكذلك

".رفيعكلمنار!حأ)-حرروسائلبين

الحكيمذ!نلىتتلاقىبركاملهاألاديانفانزرىوكماأقدرهاهوالبماكتي

تسدونهناومنوأيضساأيضايت!امىهداأنرلىالهنديذلكتعلمكماهوألذي

؟ل.ش!عوذةأو4هرطقتبدوالتيطحاتالضسرهـسس(2)ف،يكضنتصاف7الا،فيكالتفتبحنسن

ألهندر"الروصجة4أ)تجرليفيوأكثرأكثرزعتبرهأنر-جاما،ألابت-ثطد.يوذيةالصفيالاءظمالف!مللتيولوجية

بالاورائب!لتبلىبط،،لآسعادذعنال-=ثعدمضرورة!وأ!!راللاهوتيةالىزمتبكاماهاالهندبةالفلسفةانبل

.و!-صدأتنا!يان!اادلىضأتيأودةممفوعدنعنولا23ص:الارخيشساد)1(

ا&-بدبعدهقالهمااوبوذأقالكه،اي،لفورر-،ءمميمالكتحابمندلاولالمقطع:التوحيدوهجقي)2(

اه:از"هنالكولاهنالشساللهماكوتالمسسحان

ورعبدفيتقيمأنت"داخاخافيأ""أن.نفوررصكمفي

ادعطهلمضرجمسحعمهد"يذكربلقصهيدة،إنت!طحيةمتل!النتنكلا"ا4!دلممتلورصص!يلمةكا

عندهـطيزيدأبىجوأبفي،اذثقافيالكتابمقدمة!ي

اهـتتصلالطربقعنغبقاأسالطريقاينسألوه

وهـخلهاودينيا.اخلاقياالاولىالمرتبةفيالنيةأنأي.الل"!لىاقاصيصمجموء

..الحروالانفتاحالحرةالمحبة

زيعورعليالنجاابوالمعاطيابومحمد

والاادابالف!لسفة!يليسانسيه

51ص:لهرالمه-نفى)3(!ألضتمهـر!ذآيصدرالادابأرد

83ص:مورتييشنهاكر)،1

الثامنالفملحيد،38ص:مورقهكريثنل)ء(!
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د!6ص!-مر--5هى.!اأ+محود!دلنقدبدهاميثىإمسرعلى

صسسمدمسهدمكث
:ففهيرباكنهوخانه..لفتهررتكأنها..يعرفهالأينفدمالذثب-1-

و(تشحص-تمافانفلكوكلع"انتفائهافيمبالئبااكونفعنماطجهؤه"الر(حثبالخلاعرعلىاساهصبحيالديدلمعتيالاستاذنشارككما

ا)*حجالىتهاببتيبركا؟"ثخسلأيماعمتلمع-ركاكتهماعاوتميماتعيبرينالاختلافكلمعدنختاةء..لط!عرموتحمسه،المصوكيالباسطعيد

مدلباغمتكاكللىشعتييعمةبفيمةمتبتنفمىلا-نفدمفياوررراالادابمنالماهويالعددفينفدهاالتي2؟لفصائدلبفتفتفييمهحذلى

....حد؟ئبصديالىالانسانيةوابعثرموعمارصويمروعة..ايوثلوحبمتأ..8!الرحمدبعبحجيليالشاعرينقصتدتن/وخثصف

الممغفالكافيفالمفتماءفج!ليقهههفيفرأليالدينمحييالاستافاعل..سهلريففيالاحفاموالفاء..اللامنالافعلىاسثسثلامفنفرم

صثصمففبلاعجاومفككفاجهباءرااعب":منلاالمحكمرظاتورهـفيلماوالا7.ولامسؤوليف

الؤ!جهيففيالجااثيعتلالفروعانبف!اقمنبفففتكونالبمنبعلاالصافا:يفيعيراالتيالنفففهذمفيمعدولنبدأ

لهظ"(لئافدالاهسيئلعائبالمفروض-صلفاطبوليس.الواديةؤدمائدعلىالعربيالنضالىانعكاسمنالسثلريفكوبيسهلرانه

عبارك-ئب؟خيملكي"ائب"و"ليس"بينتخلبةالفؤف(لظاو"هناك"يتهعدثاتلسرودونجيبارميسىسليماتبيرىافويعجب..الشعر

.فففنتكالصوياما..والعتابجوالفالتالفانيائياؤعبينتصغبديوان!والف!عركاتبوافا"بوباتفماجميلف"عنقصيدفيومافي

التيأئب1!داونوضجولككي"؟لانؤباتفتعطيمم(اكفرالمعنىتعطيعاريفالاسهاتللفضث؟الملتهبثلالحديث؟لثهاعرفاتم..الفديمفيالعرثف

وو!--الئماعرائب.العتحمهلعبعجيليقفلعةفين!نظرانينبغيههلا..بالكثمهوينفعثبرمهيصبالذمبالشاعر..ووؤنهعالمهفي

في4الذبىبرالفرنجين!ابلالىينطر-افريقيافيالمناضليناحدالعجبكلوالعجب..امونةنضالفيمشاركتهمنبدلاالشاعر

ؤ--يفينكلق..افدبرفئببللادكتمتحهالتجربةخلاثفمنالصحعياء.النضثلدذافيدورلهيكوثفالا

:ادلنفطفمنتجربترفهمتدتنيعصب"الفصتدتاهتتعتييثم:فيفوثبالنافدوبطيد

الصحراء...بعمثئبالكالجاليومتمافيتنتففلمالبابتدمهمنكالنضابىالارتويفتليكمامزثطبتفا؟نؤ"ونجيبسلتمان

الاعياء،ماقيهاصفريسنقطرلم.السهلريفونتؤهب"جدانوف"الذكرالكتبتفاليدمعؤانالىجوربر

العوسجصدثكعلىالئويخناتلالاسلوهسبوظا؟لفضتفطرحانوالوافج،الثتكثبدذاعلىالفدهتفبؤتج

؟لمهودجالحصواتعلىالصمتحطرو(ياتمنروايةايفي؟لنضاليالنطلفان..السخريةعينهو

قى.الفئكرر-"كت؟بىدايةفمنذ..حفامفهيةرخمالانظلاتبنفطةالببفواعدقيدتهوافا..مبالففاوتزييفافتبترىانتستذيجلاجوركي

..إفيااؤتي.الاثل..لهيمدلايئااأللتوثعراانؤفوو..لهممتادؤوكهبافباعهبالوقهمفينفسفنياصفرفا،و؟بشرنموفجايفلئهاافيتهلفطبوجدا

ولهموت!-،مدسوسفو(ؤمببفصوراالرمثبتحوئلبدأتا"سةلكدبووهثجكبيرنافدجاء؟فاف..العالمانحاءجميجفي؟لمدبلعميتفالنفثر

ءا-تطفحلامتداصاةبئائيةوصورحادةبصريةابعادالىالكلماتالقاعدةووضعواعيااستقراراامنهادباستقرانبعدالادبفينظرية

الدين:محييالاهماذؤترساالنيالسهـولهبنفىبالس*كحمتتبفالب..الفني؟لعمثتلفيالنضانيالنموفجتلائمالتيالنفديف

الريجامياالمفبضاليومهةلافيجفت..؟لسدلريفدذهبمثذلنفثبلد(نالاسفافومنالسذلف

المجووأفافراعياناتفيهاتغبمهثفلمفسيللهدثمدفللجتبائراتب:اخروجهعلىالفهعيفنحطبولنؤتج

...وايماتبدمبرفيالموت.نلافيالتيوالالوفوالابادةالمذابللوجه

انفئلاكالموتغهياتافهدتالئهلمععحثئلهبفعالثدلغداءاكفعلىالامتكتفدماخىالاصوف..وابتسعثم

نبهااالمعروففللريحيهمكلمالادببةاعمالنافيبالطأدونزيفهاالاينبعيحرفالجزائرقيالخايف.

...الهفعبفضيفعاىامناءنكونلنالحالفتلهؤفيلاننثوثلفنيف

الاشعاععنةبفياظاتتبمالصةلرغردب.الجتثائرتعيهلتالثثمهوللوافجلفننامهبلصينولا(لجزائرعع

ثلمتبق9عالافةباثءتتفوابوانهاذسف-والؤلائبالثهفعريف(لفلمف:وهيالنافديثزماادبزسفهبيف

فراعأشلاء..افريفيصيلاةللالسصبدارعبانت/يرهمناالفضيفهذمازثءوالنافد..الهبعر

القاعفيملقىانسانيتصيدنجدهحينمايزولالوهمهذالكن.الشعرفيالحديثةالغنية

***هأةيضماءتللب"ثلصلافتفربوالا"تببففعلىويبترهاففرفاوتعبيرا

لأبطثلعمئجدفحئئعمن؟لمتفحبفالتجتببفاتلنجدايضفالبدايةومنؤاكاؤتهذأدسعحديفففنيفاسسفاعم؟شعرهذاهزي؟تعييرهذا

...لافتييفةلالابئبيكوتل(ئلالهلثعراأااردهنماالفطارفمفاؤدبكأةعلىدؤامنغجتؤبتللفد..ثلمنعثهتلاينحوالتكبيدمفيكانافا

عنالهاـماتأعذبوغيرهاالقصيدةهذهفيكبقدنفسهفالشاعرللغجبومثيرةومفتعلةاقسىوبصورةايوبوكاملالعيسىسليمان

وأصبهل"تبثلب(لسوئلفيجاتييف"كانتائيمظلعايهلها"ثفريرطيثبسيعفيحغلملاتيمدعافالهثلأثلهتلاوكاثب..الزسمدلعبدجيليعلى

:النالثتبموتيهلغداتلامئبعلىيعيشفيتدتلأةلا"بأنغثالبىسليماثلفصيدفعلىجد(مدهيسغ

العصرردافيادكثاتلكبرنةامنيغاثهاعرمتيهيلا"سرورنجيبفصيدفوباثل"الحديدلالتلعرحيز

النشثتبموتابعرهمدل."الفدر"الهبعرمنولاالحديدل

في..اورندىفي..الكونغوفياولساةيغنيراحلمذلداك-كلفيالصورةتخدمالشهيالشعرفيوالظلالالايحاءان

بل،الفثلف!فالفنبلف؟لفدأتمبالكبتبالالصحتباءفي..الهموماتففعئبكمالفؤيفمماحكفانهاءلىنأتلذحثاعلاما...الدمموثلفيوالدلاله

الفاءريربطفبدح!..التجتببفبتيحابغلتمتزجامتمالرهمبطعواطفهاتة..عبدلاعأفعبدلالديثبمىببي*ست(ف

افريقيا:كنوذبين..هتيوهبيمافنيلفوبين..افربفيثماسقغبينجيلهيلفدميدفنفدهلانافهيدطويلاثلنثفدالاستافمجاففاعبوثحدل

اسياكنوزوبين.الكاكاو.القصدير.القمح.الش!لالات..الغابات"اقريقياصددعالى.هروشيما"الرحمنعبد

بس!ايحامونزالواوما،(لمسشمرونعليهااستولىالمض!يالكنوزالشاعركأنالعربيةالاعةبقواعدمعرفتياستعراضفياستغرقلقد
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الفصيرةانقصةعنمقالايكتبلمصبخي؟!شأدان2.نوأقعو.هـفيمسبمرفران.في.هررديسميآفيالنضالوحدةكانت-هنا،من

لكنوكتابنامجتمعناعلى؟لتطبيقيةالناحيةالىمقالهفيلتعرضوالااختالفحين:واحدفالموقفنعم.اليابانفي..اندونيس!يا

(لنقديةمحاوكهميارادشفيقصبحيدانالعكسعلىكانالامر.."جحيما(لصحراءكيوالقىلمة.تبغاوالئمعل،المستعمر؟!نسان

القصةعنمفهومهيوضحان"الاحمرالديك"منيبفاروقلمجموعةيعينالشاعركان..."هروشيماموجعلىالاطفالبسماتاحرق"

تعليقفيوردكما"العلميبالمعنى"لاالفنيمسنواهافي(لقصيرةفيماتتصياد..الدورس1رفيتهوىصباحكلفي"،افىساة

صبحيالاستاذاضطروقد.فاروفىلقصصنظرتهخلالمنغالي،.(لطنبورانغام-ده

القصيرةالقصةنشاةعنالكلامفيماحدالىيستطردانشفيقمصيرالعمروهران!ي

..الحاضرعصرناالىالاقطاععصرمنالاوربيالادبتطورخدلىمنمريرالزيتونطعم

اراريخيةللمرحلةانعكاسهيأنماالاوربيالمجتمعفنون؟نالىوانتهىيبدأحتىجيئييرمنىلا

ف!لمونحن..المجتمعهذابهايمرالتيوالاجتماعيةوالاقتصاديةالمرمأاضواءلاحت

مرحلتناتتفقهل:هو(لانالسؤاللكنالرأيبهذاصبحيأـلاستاذمع"..صخوربعضسوىيبقلم

مرحلتناكانتواذا؟"البورنريه"فيهاوجدالتيالمرحلةمعالنناريخيةانحاءكلفيصورهوزعفد؟لرحمنعبدجيليانالملاحظومن

الفلىفيالمرحلةهذهتخطيعنادباءناعاقيالذيفماتقدمااكئراك!التقريريةعنبعدتوصدقءهارةفيوانو؟قهالوانهومزجانلوحة

القمصي؟هذا"..كذلمكيقولوالذيالدينمحييالاستاذعليهاخذها

...الاوربيالادبتطوران"درا-تهفييقررشفيقصبحيانان؟إ!تصوروا..."وتجربةايمانعنالصادر(لاندفاعينقصهشعر-

تتحكم.التيالعامةالقوانينطياتهفييحملخاعةالاورويبةوالقصةالعربيالشعرفيعصرناقصائدادوعمنقصيدةعنيتحدثناقدا.

...بةللعالمالانسانمفهومتغرفكاما.القصةلفنالفنيالشكلفيبكلالتجربةعاششاعر.التفاهةهذهبمثل..اللامبالاةهذهبمثل

مقابلتغييرحدثكلماالانسانيةللحياةتماعيالاج(كركيبلت!غييرنتيجة..النضاليتاريخهبكل..(لعميقةالرحبةعو؟طفهبكل..دمهذرات

صبحيالاستاذأطالبلاالاساسهذاوعلى.."الفنيالشكلفيناقداندفعذلكومعجميعااعماقناالىالشعريةتجربتووصلت

ينطبقالتطورهذامنمحامفانونباستخلاص-:غانيطالبهكماشفيقووااندفاعاكط"؟لاندفاعينقصهشعرهذ؟":ليقولالسطحءلى

مجتمعنا-تطوربينالتضاقضلنايروضحانأظالبهبل..مجتمعناعلىيقنعناجوابجر(بكفيكانربما؟الدينمحيياستاذياتريده؟لذي.

صبحيالاستاذوانخامة..القصيرةللقصةالفنيالشكلوتخلف.يقنعولايرثرالذيالجوابهذاغير

ومعالم..الاندثارفياخذفالاقطاع:تماماتختلفاليومظروف":يقرر..وعواطفناامتنانضالعمقتمثلالرحمنعبدجيليةقصي!ان

مطالبالعربيوالفنان..مجتمعناعلىباضو؟ئهاتلقىالصناعيةالنهضة.القمةعلىوايحاءاتهاوظلالهاوصورهاوترابطهاتجانسهافيوتقف

دالجدي-واقعنابحركةالوعيدرجاتاقصىالىبنايصلباناليومايوبكاملبقصدةصبحيالدينمحييللاستاذمناقشتناولنختم

.."ههذءالىنظرتهفيالناقدمعالاختلافالىمضطرااجدني:"قديمحلم"

ص!يحييقررهالذي؟لنحوهذاعلىالظاهرةبتفسيربعداقتنعلماننيالاختلاف(لىكذلكمضطراوأجدنيفرديةتجربةانهاعلىالقصببدة

تقاليدمنبعديتخلصوالموهمواقعىيواجهونكتابنا؟ين":شفيق:دلالاتهاحولمعه

تفسران."الرباببمصاحبةوالسردوالحكاياتالشفهيةالروايةنظامخلفهااجتماعيةمشكلةتمثلمجتمعنافيالعانسانمنفبالرغم

عسالتعبيرامكانبباتهل:السؤالهذافييتلخصرةييفيالظاهرةبدأتالتيوحضاراتناو(لاجتماعي(لماديووضعناوالعاداتالزواج

!؟لاامحقامت!احةبرضمرورياتهقع؟لو3القصلمظفي؟لنموذجفانفنيموضوعالىتتحولحينماانهاالاتتعقد

:"امايقول؟لذيحكمهعلىشكريغاليالاستاذاوافقاناستطيعولا.مدننافياكثرهنوماالعانساتللنناترمزايصبح

اتفاقنارغم..الاقطاعلعصررا9احتكيكونانيعقلفلاالبورتريهفنبالحلمتتمسكجعلهاحينالمعانسمأساةصورقدايوبكاملان

ذلكاحضانفينشأتقدالوصفية؟لتخطيطيةالطريقةهذهانعلىفيوعذابهاوارقهاكلهفاضيهاتتصورانها.فيهحياتهاتستغرقكانها

فينكوصاالبودتريهكانواذ(..لايعق!لماذا:وأسأله."العصر..ا!لميطرتصحووحين..الحلملمجهايراودهاالتيا!)ءظةهذه

يؤمنرامماالفنانبهيلتزمفلماذاالحديثالشكلعنالفنيالشكلليست...ا!حزينبوجههالماضيويستمرالحاضرويبدأالمست!قبليطر

!؟بنطورناوالحاضرالمافبمفيهتجسدموقفهوبابقدرانتظارمسألةالمشألة

الموجةالادبيةالصورةفنان:نجبقولالحكمهذابعد!انيويشطرديجدييعدلمالاشظارفان"اخنصارنظرة"الىوانتهى..والمسننقبل

رر!ةلايمت...وغيره!خو،تادبفيالنماذجمئاتلهرأيناا!زي..كذلكيجدىيعدلم"..الاقدارتنسجكيف"السماءوسؤال..

عرفتكما"البورتريه"ارر!همالوصفيا!فنالىحالمةقرابةوالعودةالموقفنهايةهيالسفتحملاقي"النظرة"هذهوكانت

يخصفادببينشفيقصبحيجانسوهل!!الاقطاععصرفنون..الصراعوبدايةالحلممن

..النهضةعصربعدالقصةمفهوميمثلتشيخو!ادبان؟وايورتر،وردتاقيوالالفاظالتشابيهمسألةفيالناقدالاستاذمعواختلف

الحديثالمفهومطليعةواصبح..اوروباعنالاقطاعظلانحسرانبعدوانمشالذاتهاالقصيدةفيتوجدومفهي..ايوبكاملقصيدةفي

.ةر!ميرة!و!صلتكونجاءت"وردالخد"فمثلا..القصيدةفيبناء!تكملجاءت

محمودالغنناحدبدالعوبزعبدا!اهرة.".الطد!ء.ومسعة..والاشجانالوهمغيريبقدم"التعبيردهذامقسة

ودصبن(لعانسعندوالانوثةالنضجمرحلتيبينالتناقضي!تمولكي

:سعدمحمدحسنالقلم-2-
إحرنسعنلل.مم.والغضونالحفافط

ظاءـرة"عنوانتحتلهتعليقفيشكريغانيالاست!اذيمعرض

ء--سىوصبحي.محمد.الدينمحييالاستادينالى"(لحديثادبنافيخطيرة

الانتاجنفدموضوعفيالكتابةالىبنايعودالذيهذاسأم.القصيرةالقصةمجالفيوالثاني..(لشعرمجالفيالاول:..شفيق

يوجهالذيللنقدنجدلامضتشهورفل!رة.الادابفيالشعريثالئاطرقلندخلمحمدالدينمحييلدىومفهومهالشعرقضيةولندع

يكاد(ا!قصائد)"الادابمنالماضيالعددقرات"فباب.اثراي.شفيقصبحيمقالحولغانيادارهالذيالنقاشفي

؟سما.لهاحدداناستطيعلااخرمنبرالىنقدمنبرمنيتجولالقصيرةالقصةعنمقالاكتبشفيقصبحيانغانيالاستاذيقرر
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انهوالمفروض-ا!ديبمننطابفكيف.العراقفيارضهيرإزرعالذيمهمةالصبورعبدصلاحالشاعر.نناولي(اغسطر)الماضيالعددففي

افول-فيقلوبشعبهتدورااتىالخوالجعنيعبرالذيالمثقفعي1الوشعرائفااررزمن--لعرفكلناكما-كانوصلاح.الشعرتقييم

واكنهةاحدهميسألوقد.السي!اسةفييتحدثألامنهنطابك!يفالمشماعروهو-منهننتظوكنااؤول.الكتابةعنانوقفهقبلالشبان

الادباندلكعلى-وردنا.للمتعةادباوررىدلدعا/بئادياسيكونهـ-لىيجهده،وانقلهب!نفسهيئكبان-النتمعرقضيةعنالمدافع

ر!عوىينادونالذينوان.رفضامالاديبشاءسواء.دعايةأدبهوفكل.أخطاءاومحاسنمنالعاديالقارىءءلبىخفيمااستحراج

تخةتاصواتهـلموتكادمعيناجيتماعيموقفعنيرعبرونانماللأنالفنث-ءصطديكأيقراأقول-القضا؟دةرأانهص!حالاست!اذعطهما

از-الواقعوفي.المح*معسبيلديبرارهـنربئدونالذينبجانببعذروذاكالقراءةاثناء41عنتلأصواطرعدةكتبثمشيءيهمهلا

امنهم-كلاانسوىالسياسةورجلالاديببينفرقاهناكاجدلاانممكنعذرهذاوئنالليلمنتصفيعدالثانيةالساعةكتبهاانه

مختافت!بن.جدءجنبطريقافرداصالحوهومعينةنتيجةالىقيوسليرست!سنؤ"جد؟الضواطرهذهاىاونئتقق..المخل!برالقارىءيرفبله

اياقضىيطرحلاانالاديبمننطابانذلكبعدلنايتسنىفكيفايطرإ-قاولفييرتركئاثمتوض!يحايدوناخربي*اويذمهنابيتا

المحك.اولاالفنهوالمهمانؤ!قولنعودلكئنا؟ثءرهفيسبهي!اسيةاإتبصلسصاعقى9الشعرا?لىواشكر:بقولهويكتفييزيدنااندون

الفنىةالوسائللديهالذيالاديبان.الفنهوالادبيالانتاجفيال!فن!ةابفراءةاكتفىالتيالذبمض(جم.الذهبمناجمفيقضيتها

فياوالسي!اس!فيسواءموضوعاي.شاولاذافناينتجانيسهتطيعلاحتتىاحشائهافيقليلايغورباننفسهرءهدولمعليهاالمعلقة

انتاجفيولننظر.سمليمافنياعملاالعمليكونانالمهم.العلم.المضت!اةبنيقتهتتسخ!وحصكأالذهإبوعروقبالصخوريصطدم

فيعالجقدالشاعرينهذينمنوكلحكمتوناظملوركامثلإشاعرالقصا؟هـقد.نولىفقد.الشهرهذابقليلاحسنحظناوكان

كانشعرهـمابانيدعياناحدولا.يسهتطيعسياسيةموضوعاتشعرهنق!رهيبدأانالاموراعجبوءن.صبحيالدينمحجمحالاسظذ

هـان.حكمتناظماولوركاباناحديدعولم.تقريرر،اومباتنراوو".والسياسةالشاعرمهمةنحوبلفتة-النقدفيجولتهأو-

لناظمسعيدبورقصيدةذلكعلىاخذناواذ(.السياسةرجالمنفيهاإدوربماعلمعلىانهالاللسياسةقراءتهعممرغمانهيقول

بوهـسعيدعلىال!!ثيالعدوانوهوسياسياموضوعاتعالجوهي7حكمت(لقمعائدعلىيعيباماانههنامنونتبين.الادابقصائدخلالمن

نفسهمنفأضاففنيةبطرإقةالموضوععالجقدحكمتناظمانالامباشرته!االقصائدءلىيعيبانهاو.سيالميةموضوعاتتناولى

الونأثيرمنبدلاالناسططفةعلىاثروبذلكالسياسةعلىتضيئاغلىنوافقهكناوانونحن.تقريريةبطريقةالسياسةتناولفي

محببة.فرجافةبطريقةعقولهمغلى.الاولىالقضيةتدقصبرةلوقفةنشاجانناالاالثانيةالقضية

ف!لينظرانصبحيالدينمحييا!ستاذعلىالواجبكانتناولهمالمشجراءءلىصبحيالدينهحييالاستاذيصيبهل

مضمونهاالىبالنسبةالقصائدهذءفنيةءلىيحكمواناولاإرأالقصاانف!بهعيستطبلاموقففياليومالاديبان؟سياسيةلموضوعات

اوضوعاتاتناولاذاالشعركفةهبوطءنسلفيةاراءيطبقانلاال!ذيموقفموقفهلكانو؟لاوطنهفيتدورالتيالاحداثيتجاهل

ماهذاانواعتقد.السياسةمعالشعراتفاقعدماوالسياسيةصار(ليومالعالمان.شيئايرى!كيالمرمالفيرأسهإدفن

(لماضيالعددلقصائدمناقتتسةاولفيالموضوعهذاتئاولالىدفعهالفلاحعلىليؤنرركوستاريركافيربقدالذيالمؤتمروانواحدةكنلة

الجوهيرلمسرثسيماالحادعلىنلقصسدحمىكلجمليلثد!وللظللثمماعرصوررلالقدفريقيا!!هه!ه!أ!يم!

.اليوملهذاالمدراميالطابعيرضفي؟نافريرقياغلىاالقنباةالقاء"مم

كايج!ثصئاهببمالطبيعيةا!الياتبت!بئاذمننحسىونحن4ء!هاجتماوعهـوصمعى.

دتوها.القنبلةلانفجارا!شياءمقاومةبتبيانودلك.ا"ساة

"النتمجةبعبشدواتكوساعللحاكىصدريبيىفريقبالعانلشالبكيفيدحلاحدلتفجيرالمأسماالعربرجم!مجتهمناصهيممنضر

)حدنسالانورطغإتيااالانسالانهالح!قيقيانةليبقىعرلنحاالذيلرى!خبلإن:منهاصدر

!تاهايةاالمثصساكللتشالكوالشاعريحسثمومنلثئا!وكل.هـأعواديروسرو،توفيقدقييمارصينيءالاعرج-ا

."2..ادبربرو!"فعوفيقتو،قامفالصموقميص-2

وقفةالخالمةتكونثمومن."الانتصماتعانقملامافياليالحاباكيتحدىسامن4..عواديوسفتوفبهقلقلمالرعيف-3

الاناصبحتللبشريةجريمةدأئماتعتبرالتيالحربانشك..ولا175ا!اوىبؤا!خليلألدلميىصلاحدهعة-؟

يمكنلاالتيالهيدهـوجينيةدلقنبلةالهدامةفالقوة.ايضاعملا.جنونيادوانخا-لحرانمولفات
بوسائلحاسمةقراراتكسبالمستحيلمنحعلتقدحدودها......

ل!يرمئهاصطر

يخف!سهالدعدىالالدتإرسإرولاالتنائجكالمنطقيةهذأدعسكرقحددهيئاتالحك!مات!كمر11..صرربنوولسةالكاكل2لي-ا

..*..51.(لمتمردةالارواح-2لا

سمالذلدلقصميدتحركألمسعوقل!لطشانفممبهااحوشنمنحرجلحولسماعرصرقصميدءم!521س-المتكسرة.ا!جنحة-3

اقلبيممنماخوذهيروشيماقنبلةمنهصنعتالذفي-اليورانيومان25بلسس"دممإن-4

كاقصميدتهنشهـفم!اذلكسافيكلوولالقدشدلحخنناثاعرنرفىلتصونععث!ى..ف!صعولهاأ؟..وال!ائفالدائع-6 العواصس!.-م

ولاالسياسةمنلانهجانبا(لقصيد"مض!نكانانراكبلنابناق!لطرفيه؟صادردار-بيروتدار:الناتنر

شعرقيافكاراهناكانيعنيلاهدا:فيقوليعودالهرهم-فيهيناقش.-3-
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العالممتقدمشعريةر؟؟.شعرياتفببراهناكانيعنيانماوتثرية

النسيجيناقشانينويفهواذن."الوجودمنالشاعرموقفحسب

((ألاددىالنفد))عزدانهالنتيجة؟التيجةكانتفماذ(المضمونعنمنعزلاالشعري

...كلمةعلىيرنهكىءوهو.معنىمئهاافهملمانا:وقاللابيات1بعض

فىرءملرالسئور""الاداىأ)اء!دادمن!ازىردالمنهجنعرفوبذلك.ذلكفي-شاركهانالقارىءمنويريدالانا

....النفديستشبغالذيالمنهج.نقدهفيعليهيسيرارزيالانطباعي

وا،لمح!اثطلدراساتحاقللا6191اررررالعامم!لعواذا(وافاناتناعرانزار)بي!وفنوموسيقىبيكاسودوحاتبين

....وجدناهابهايسشعينانالنافدالاستادشاءالتيللالمجاتنظرنا

لئؤر!!ة.5:ا!ريريةعنبعيدة

..غدرانهعلئالساقامدانقبلمن

001شطئانهعلىامياعات
ءئهاللادل!غىلا!مةتممه

.....ويلغواسمرطيرأسمعتلماروحي

-فهدا،الانسانوجدان.لثيرتقريرالاصورةرسم!دفالشاعر

ى!مباثرةهناكتكونانبدلكلهاافريقياعنورمز-صخيعىالطير

ولياليه،رغائبهاحبويمنعه،وميوله.بتواءملامضنعملفيا؟مهويحاولبالصدمةاجتمعتكلماتبأنهاالابياتهذهويصف.التناول

معوإبىندنويقهقه،النرجيلةو،دجك،بالنرديطقطق،المقاهيفيقدربيا)ءفيقولالمعربيةالىةالقصإمنشعريابيتارجميتأن

تنسيهحيث،ا!اناتفياو،شغبفيالراديومنالمنبعثةالالحانالناقهـي!خلسرن1نجدوهذا"الكونيرودوهوماتحكيمثمةيكون

(لت!ي(!الدنجبا)الحياةهذهرهدةمنو.تشله،شقاءهالعربدة.والمنثرالشعربينالتفرقةوبينالعربيةاكركليبةبين

ينسحبهل..ولكن....العلقموا!سبونذيقه،المغصه!تجرعهماصقةودالاصححمفككةالقصيدةاجزاءان:قولهفيويمضي

الدنيا()هذ5الىجاءكما،احدبهيدري؟ندون(العبقري)هذا.ملصقةالقصيدةتكونانيمكنكيفالاستاذلنايبينولم.االصاق

دموعتسرروداعيةبخطبالاذانيشنفاندون؟..مرةاولى(لقنبلةفيهالقيتالذيالميوممنذلاخرمقطعمني!نتقلاث!اعران

فيالاسىوتبتعث،شفقتهموتستثير؟(4بروالمعبهبينمريديه)الشعوبمضويستعرضاهوالمنلهتعرضتماوصففيوفيخذ

؟..غبارلهيشقلاالذيالمجلىالبطلهذا!دانعلىنفوسهـماذابانهوينتهيوالصومالواراندي؟ليابانفيالاستعمارمنالاخرى

ووزروداعكأليس..الادبودع..(عبقري)يااخطب..بأسلاتصويرانه.تفيقانلافريقياآنمقدأفاقتقدههروشيماكانت

واخلظتب3وارو..احمدقالعود..عد..ثم؟.رائعا(اربا)وانماللحدثخارجيامراقباليسوهوالقصيدةحاكينفسيةداصل"ن

قبلواجبهاو؟..عدتالمذا:يسألكسائلاتخنسولا..تكنبفيماوافعهفننغيرموقفاويتخذبهاويثفعلالأساةيعيشمنهحبىجز*هو

المتلهفينقرائكهجرانءلىعذبكضم!يركان:قل.يسألكان.ديناميتهنحسوانماسكونيايظلفلاالنفسي

رجمما،المؤقتالمطافخاتمةهذ؟مقالكاناعلنئم..؟دبكعليا!ةوفي."يطاوعهالغنائيالنفسيأنويظهر":ويقول

لان،معارضاتخشولاهذاقلى..(؟؟!))1(الاكاديميةئقافتكتننمب،نتصارهالاؤريقيفرحةعنيعبرانهالىيرجعالغنائيالنفسان

..سخفكعليكويرد،خاطرك(،كسر)لناحدا.العربيةالدولمنوغيرهاوهرانشعوببانتصاروبفرخه

الافلاسمدىفعلى،شيءعلىدلتانالظاهوةهذهانالحقانعنغ!صلوقد.بالحشوالناقدالاستاذبمميهماويأتي
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(!ادبهم)ويشقيم!سشقيمواحتى(خيزفت)الىالحاجةمسيسالفضبىامييالكن
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مارلميهيبدي4الطئطاويمحمودلله5عبدبملم
زائحل،رفاهسبيلفيالفجرةالطغاةخدمةعناص!حابهايسنتنكفلا-.مصص-5صعم!،م

ء..و،.!و....د،.داء:..ةأو؟لازماتالحادة،الاديبمحنةحولالاءيرةالاونةفيا!اـغ!كثر علكم!لمولصررلفكركي!اس!ا.مالسع!راباسلادهمسو
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عني،يغنيملوجودمع،الغربية،!الالهعبدةمعقريبلقاءلي،)1(سيعودوانه،سيرهيتأبعلنانهللملأيرعلنارالىبالبعضادىمما

العربية.فييقضيالبلهاءقوافلالىاو،وهمومهالامهيجتر،كهفهالىادراجه
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س+،القزموالعقل،المجرمةللادادةالحقيرالتابعمقامغيربين!م

؟..القاصروالفكر

اديبا،كانمنىئنا،للانسانعنهغنىلاشيءالماديالربح

مستوىدونمستوى(لىننزلانتريدنالم..ولكن..لحامااو

ىأرش؟الخمرعطائنامنزر؟لثرفاءلا."نكون؟..؟لماذاريس!ماللدونرلح

...بصمالرلالاكلوالمابجهـدلملاكلور.واللحاموالعلاحالصار

حقا،،؟لاستحداء!لو؟الحدهذاالىورائعةجمملةالسرقةهل

الذ-الاساتذةأين:واجيهك؟الجادونالقراءأين:تقولولكنك

التلاميذيفهمالغربفي؟منهينفرونهمولاطلابهمالىالادبيحببون

وهم-تعلموالقد..الحياةيبراءفيجدواهومدى،الادبمهمة

أحاهـ-ىبة.غابوااحماب،!منشيئا؟ساتيذنايعلمنافهـل،يئفوقونهكيف-الدرسمقاعدعلى

.....الادباساتذ!احد(نصيحة)اذكرأزالماأنا؟..مدارسنافيهذا

بابيو-وأماطرسنةمىن(منحوسامعدمافقيرايكونانبدلاالاديب)لانالادبعنبالابتعاد!نا

..طيلقى(الادبحرفةلمقتهاالحقيرالقولهدالنايشرحراحثم
حىدارىوألثلجسش".

...م!...والفرصةالدرس

شبابيتف،توالوحدةالادباءوافرع..الفراعيشدهمابقدهـرالفكريشللاالعملان

ثهـهاهـ،..صنأماصاا!زين!مالمكا!حونوالاد!اء..العملعنالعاطلوناولئكهماطلاقا
هـ.للتجاربمعاناتهمنتنيجة،ثمينةفكليةبحصيلةالبشريةيزودون

جوأبأيأليماتركوأدونالمشوىالمحديثادبنااناما...ولفحفيحمنفيهابماالحياتية

حوهـىمنكنحوأىنصادريلا!اني(نوبل)جائزةينللمالعربادباشمامناحدالانالعا!ه!
2-م.ارىوانااطلقتهاالتيالمجلجلةالضحكةثمندفعاستطيعكنتان

هـابأرد!"و!هم؟استاذياقدميكعنالنظرةهذهتبعدكم..(العظيم)التفكيرهدا

أحالىغاهـوأأ!هـىالىاللجوءنأبىلاننا،استاذ،،العربيالاديبمأساةنعتردعتا

-.........وقوةغنىالادبفياننؤمنلاننا،النفوذودويوالقوةالغنىدعياء2

بجلباباايأفكساذي..الالتجاءاوألابخنداءعنبالاديبتس!موان

-..وانهـلم،للعيانيتبدىمماأعوصفالمشكلة..النشرعناما

شوء-اعبىء!درنس..الجادالبحثلتستحق

أعصابر-حتنهتروصخووأالاديبيكتب..الكؤودالعقباتمنكنيرالنشرطريقفييقف

أنصغقداارواللص"..تتر!-افييحطرولكنه،قصيد"اوقصةاومقالا-دبالمطاو-

-معمورالاثرصاحبلانالالشيءلاالنشرءنيعتذرالناتنرين

ررأبوهـلموهـأ..كأهـبا(ور؟مالفكريوالخ!يتلاءملااثرهلاناو..سعادتهبهيسمع.

وانا..-!طمفكريخطلهاصحفثمةكاناناللهم-للصحيفة

تبسفدسصت-،تهماحدالىبالدينمتمسكانه..شحصيتينداشاعراصديقااعرف

المحاابص!ررةص،رت!الئزهـ"ذاتالصحفاحدىالىيكتبعهدماالهغير،الجمود

كمأرسنعودأترن،وممتنقيهالدينعلىبالبصقاثرهيقدمفانه،اللادينيةالعلمانية.

الىالدين،تدعواخرىصحيفةالىكبمافاذا،منهانسلاخهويعلن

دأ!أباائنص!اقىويسسب،الملحدينيهاجم..الورقعلىو!اضقلبهمنمانالالمتفجر

انزلبماالبلادلتحكمالدينرايةتحتينضوونلاالذين(لحمقى.

تكنفا-فالخفرةنمشي.انار)رر):بعم!امابصراحةاجابهذافيناقشتهوعئدما...الله

ورواب-دط،!قولالافسأبرزلالارادةهذهسبيلوفي،الحياةهذهفيمذكوراشيئااكون

وقد.(..الاغربوالمنناقضاتالغريبةبالمفارقاتواتي،المسننحيل

زت-رهـ،أرهون-وروقشد،(الاداب)مسابقةفيسيقدمهالذيديوانهعلىامساطلعني

الاعنابأرأءهـلمؤىمعينسجملامماوالحاداكفراالمحشوةومقدمتهالديوانهالني

رالذ3لطيبالديوان(هدا؟ههالنيكما،(بداوعقائدهحياته

نسفأسمعوأسصد،المذكوريلعنمجلسمناكثرفيسمعتهانيمع-كاموالبير.-

بارش-،بأصابمنرجامليصب،بهويلصقها،خيألهبناتمنعريبةافكارالهويقنعل

يررريلامغموراتبقىانافضلانا):لهقلتوعئدما..عليهغضبه

هـلمنج!داولفكلنزمزمبئرفيبالالذيالاعرابيذلكطريقةالىتلجأانمناحدبك

جماأعشاببالفرحةرشتوو-رةسيبلولا،فخربكلشهرةطالبانا):اجاب(!ير

.(مرذولةانهاأعترفالتيالطرقمثلهذهالى*لتجاءفيالاعئدنا

سندحسن!للانيالقاهرةالىوتحتاج،؟لمعضلاتمعضلهيعندناالنشرمشكدةانحقا

..والصرخاتالنفثاتهذهمثلتحلهاولن،جادمعمقبحثمناكثر

ا!طأويصوداللهعبدجرابلس
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انزلبماالبلادلتحكمالدينرايةتحتينضوونلاالذين(لحمقى.

تكنفا-فالخفرةنمشي.انار)رر):بعم!امابصراحةاجابهذافيناقشتهوعئدما...الله

ورواب-دط،!قولالافسأبرزلالارادةهذهسبيلوفي،الحياةهذهفيمذكوراشيئااكون

وقد.(..الاغربوالمنناقضاتالغريبةبالمفارقاتواتي،المسننحيل

زت-رهـ،أرهون-وروقشد،(الاداب)مسابقةفيسيقدمهالذيديوانهعلىامساطلعني

الاعنابأرأءهـلمؤىمعينسجملامماوالحاداكفراالمحشوةومقدمتهالديوانهالني

رالذ3لطيبالديوان(هدا؟ههالنيكما،(بداوعقائدهحياته

نسفأسمعوأسصد،المذكوريلعنمجلسمناكثرفيسمعتهانيمع-كاموالبير.-

بارش-،بأصابمنرجامليصب،بهويلصقها،خيألهبناتمنعريبةافكارالهويقنعل

يررريلامغموراتبقىانافضلانا):لهقلتوعئدما..عليهغضبه

هـلمنج!داولفكلنزمزمبئرفيبالالذيالاعرابيذلكطريقةالىتلجأانمناحدبك

جماأعشاببالفرحةرشتوو-رةسيبلولا،فخربكلشهرةطالبانا):اجاب(!ير

.(مرذولةانهاأعترفالتيالطرقمثلهذهالى*لتجاءفيالاعئدنا

سندحسن!للانيالقاهرةالىوتحتاج،؟لمعضلاتمعضلهيعندناالنشرمشكدةانحقا

..والصرخاتالنفثاتهذهمثلتحلهاولن،جادمعمقبحثمناكثر

ا!طأويصوداللهعبدجرابلس
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1!ضيىالؤطرربيلمخما-فىالذتخماكلا

النشر.دور،الضءإرركأالمكضيات

...الفكرىالانتاحلمحآ!س!ا
تراح-)ض-م"كف-ا!روعرضالاسنوعهـذاهـ-بورمام

وتطيبقصالاكأابتنتصجيعامخهافةجوائروعالالب!لاهدوالوفعالجمعيهالكئاباصدقاءجممعيمه

القه،متنويالذينشاطهافيعبب!ةالجهتلقىانفيكبيرواملئا***

صصلةلهاالتيالحكومةوزاراتوتشريم،الفكريةالاوساطتأييد،بهالتسليةاسبابمختلفمنخطرةمئافسةلبنانفيالكتابيعاني

والسياحة.4والهوجهبالثقافةاراءليفالنتقوقرمنيعانيكما،ربومبعديوماانتشاراتردادالتي

اىالنأالبهان"لكتاباصىرقاءصمعبةمنحاءناوقد،القمعلىواتافه،المغمورع"ىورارض!طغيانمنويعا؟ي،الترجمة

.-..7.؟لخالدعلىوالاني

فيال!إباصدؤاءكأجمعهبهتحتفلالذيالكضابابوعبمناسبةبل،يخفولم،نجوقفلم،لكذمنبالرءم!،النشرسيلانعلى

متؤء!انكل-ةالجهؤررت،ال!ادمالثانيتشرين26-21بينلبئانفكليبطابعلبئانطبعانهحضى،عجيبحدالىويتدققيغزرانه

الاتية:الماليةالجو(ئزفيها.نورعمبارياتوروعتو-ساالاشج،ركثرةعاى،شجرةليساليومفلبنان،مرموق

أضرةآلافخمسةقيدءها،الج!هوريةرئيمسفخامةجائزة-امابفدر،والملاهيالفنادقوؤوةغك-،فندؤاوليس،قيه

فىتهء-البئانيلادوبوتمنح،الوطنيةالتربيةوزارةتقدمهالبنانية...مكتبةهو

العربية.بالغةالجيد(لوافر!الاف،جج،دهموفرة،اتاج،مبز&دةالفكررجالرنجذيها(لننينجةالمكوهذه

اعفاذة،&---رةالاؤ!ثلاثةؤصمضها،الوطنيالتوحصهحائزة-2،كأوقيمسموالتودادوتشجيععئايةالىالحاجةامىفي،وسصهم

............الحضاري.التطورفيكبيردورمنالعالمفيبالكظيؤديهماولتؤدي

موضوعف-ك!كلواثطكتابلافضلوتمنحو(لانباءالارنمادوزارةتقدمها

بعديئشرلماو.6!اعامنشر،اوطئياالتوجهيدهير،الثقاوكأعريقلبادبالس!بهالحيويرلآالحاجةلمهذهوتلبية

هـنصلةببالكظتربطهمهمنعدداج!مع،؟لرفيعللفكرموطنابنوه
رقدموصا.،بىضاذيةليرةالفؤصه"ها:الادبيةالدراسةجائزة-3

را"إفةموضوعةادسةدراسةلافضلوتمنحصدححورجالاستاذتخدمجمعيةانشماءفيو"داولوا،القراءةاوالئشر(والطئيفصلات

.......!مرلهـاوانتشوا"الكتاباصدؤاءجمعية"فكانت،لبنانفيالكظب
0691(-5891)الاخيرةالتللأتالسنواتفيلبئانفيثستبيةا

لام-اءاحدوسيرة؟لادبوتاريرغالادبيالئقدنطاقهافيويدخل.الاساسيالقانوربوصعاليهاعهدوالجنة

الاد!انتخب،الحاصرونءايهوافقالذيالقانونهذااساسوعلى

مرحلةاعداريتولىاادارإمجلساالاولىالجلساتفياشتركواالذين

وكلدمها،لبنانيةليرةالفقيو؟!ا:الاقتصاديالبحثجائزة-04عملهامرططووضع،الجمعيةانطلاق

الابنازيمالاقتصادفيبحثلافضلوتمنح،عسافتوقيق(ذالاست:منالمجلسىهذاتألفوقد

السنواتفياللغاتمنلغةبايةلبنانيباحثوضعهالعربياوزريقفسطنطينالدكتور،الرئيس

رنجشر.لمامتئرل!واءالاخيرةالثلاثفروخعمرالدكور:الرئيرنائب

الاستاديقدمها،لبئانيةليرةالففيمتها،العلومجائزة-5ابراهيمفارساميايالسيدة:السرامينة

باللغةنشر"المبسطالعام!"فيكتابلافضلوتمنح،شماسشكريعثمانبهيجالاستاذ:الصندوقامين

.الاخيرةالثلاث؟لسنواتفيالعربيةالدينعزابونجلاالدكنورة

:المباراةتذروط-قرطاسودادالسيدة

روقلفاتهمترثييحفىالراءجونيرسل*شيبوبينىجريدادفيلطالسميدة

الاولىالجا!زةكلاعدا)الجوائزلاحدىصيدحجورجالاستاذ

؟لفالممنكتء،نجبن(تقديراتمعحالتيبرالتطنرر؟وومن؟درلمسسهيلالدكتور

الجمعية:عضوالىجبرجميلالدكأور

الم!لأ)يبئالعامدار:عثمانبهيجالسد!(الاداب))!حريرررئال!ةزءرصالريحانبىالبرتالاستاذ

ريروت،سور؟شارعم-ابرأىاص!رىمرةقوصحالىإساعاسعدابواحمدالاستاد

8501ب.صالافىبلمءمهإلاتمن!13!افيفيثسلا!بوعبررزامجااسىالمجهذاوضعوقد

الىتسلممحا!ك-خ!،ىؤجبوغدالحمع-*قىوج،ةءن.بعبرلاالمرالمهايىورلصطئلفسينش!منثلاخ!رالثكفييقام.

لسريرص5؟00000"..هـ--!هاءمحابلايارمولازظر!!.الكتاباسبوعيدعىالثاني.

مىقرحوصللظ!،.691لالالاولملامفةوحا،جالوا!،والرشائلا!الاتبر"صداالاتيةالمؤسساتوستشضرك

.م..و(لضهه-ءحوالردلامناقض-ةدائما!-مةبهتسمحالذيعلالنحوالالسبوع

بناء،الكت،باصدقاعل!همية)جق*((الاداب))تاصؤ!4الذيالمدأانلا!اءودعوةخاببالكاحتفاء،منهاكل

لاانابواززاحدىلجنةقيصيةعةى!بحرركأا!ازهاهوهذا.اهـدفي:منهالجب

ابحاثاهابمتمعحالممممتوىلجالعاحمبماذالمنتنعو1.ألتعبير،(دتافزيرون،الأذاعة،الصحافة

زريقؤسطنطن:..ارء1،العامةالمكنبات،المدارس،السينما لجمعيهليس
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1!ضبيالؤطىفيا!ما-فىا!ماكل
العامادال"-لانإصجحلمملكنه..أءدبربئاا(ممرص"،تبعضبربئدم

..ارثبءرحضىضعيفةكانتجةالمسرحعدتهولاناولامهاقوىكان!ءاالج!وص!ى!رصجسا

المئظغصسينمنطبةقىنئدأت.691-4591المدة!دهصلالوؤكب

منرؤعتوالكتبوالمدارسالجامعاتان.يومءنإوماتزدادبدأتالشمال!ؤاجممالا

دديهسمظ!رت.اطذاعةغهلمءءنيصدونفبداواالبعضتمستويادءقن!-قىفيا"-رحوا..((العادهـولى))

..ال!اءدةالبورجوازيةالطبقةبازديادازدادتجد،لمظاصضياجاتصبحيالدينمحييالادابلمراسل

واتسعت.النسعبوبينلممينوالمتعالمثقفينبينانقساميحدثوبدا

..الفارغةوتمثيليازهاالسطحيةبرامجهافيماضيةوالاذاعةالهوة

لمل!نقفينبرنامجاؤأحدثتالقاهرةاداعة(لخاجةلهذهتنبهمناولوكانهـنليس،حءويةالادبصورواكثرالمعالمؤنوناعرقالمسرح

..طررقهافيماضيةفانهااذاءتنااء،إ!ولراحتؤاستراحتثانياالمسرحبروجدلمواذا..ضرورةهوبلالاجتماعيةالمولسساتكماليات

مما..الديرنوعلاءوجحازواسوابيالس!حرةمسرصياتاذاءقىطربربئ،الماضسيالقرنمئضصففي،المسرحيةالمحاولاتاولىةانتراثئافي

..الفنيمحسهوترهيفوتعليمهالث.عبقيءمةفياتجاهكلضدهووؤ-د،لثئانيناوسوررينكانواالمسرحروادان.عنرنامنبدات

لهذاصإضمعانهبدولا-مبروكالف-تليفزيونلديئاصاروقد!مأظحتالارسحؤاطيةوالطبقةابىلأكلتهبلاتلانمصر(لى(ز"قي(وا

.الابح!51بهتقطعتبينمامصرفيالمسرحواستمر،ضماؤكأاثئرررقمورد

احترفتمحليةؤرقمسرحيةالاستقلالنشأتء"دوفي.عئدناالاسباب

للفنونمديريةفيهاوالسستالئقافةوزارةانشئتئتالوصدةبوردالسع-هـيوبسيرفتحياللطلميفعبدامثالاؤرادهامنوذبعالتمثيل

الاسماءكلللوز(رةالمسرحىبالف-"ادارةضمتوؤ!:المسرعومئها-!موووت:،-طىبرروةهدونوءانوا.ونجر!3-..المعهـرماويومو!ى

علىالغنونيةمديررئببسكيلاليابراهيمالدكنوروعمر.الىدكرالانفةاءمو-ووارفيةضاقواةالىررقكسبير!مهممشرفينوكانوا،فقط

للشعبويقرءون.المحترؤونبهيمعملاثمبيللمسرحقسماحداثمخبيالمسرحوكلشيءفيالؤنمنليستضاحكةممرحياتبتقدرم

التسهيةصمحت؟ذاالمثقفسحللم!وشم..ويشاءليشماقونماةوبداهخاطرهبسسعةشهرتهاكتسبفتحياللطيفعبدانيعلمون

درسقرفهوالدكتور.الصثانرفيقتور3الدالىرئاستهواسندتت!ورهلم.علاتهعلىالؤنهدافشجعتالاداعةجاءتوقد!نكتته

كهاو"رحبالىلفسهالوقتفياوونرثمول!"الحقوقال-ءوربونفي!،ىفساعدتخاماالجمهورالىؤلحمتهبلتصقلهولمتهدبهو!*

نامالكهـئه،تعيينهبدايةفيل*هـصولهااكأروفد.المئقؤينا!واةءلىكانت.شيءيصلحهلاافساداالشصعبعندالفنن-الذوقافساد

علىمسرحانشصاءفيالمثقفالجمهوراملاصبحصلإىبراكسمااصرجالمحاية..فيمغرقةبلهجةوتقدم؟ماغيالاجالنق!دءاىتقومالموضوء(ت

وحد.بثها.فديمهاالمسرصياتاروعفيهتقدمعالميكسننوىهـصوكل..نجاحهامصمدروهزرا،الشعبلمحياةكاربركاتيراكانت

مسلحاالثقاةةوزارةفيالمسرحادارةعلىرفهقتور3الدهبطوفكر-خاصةرمضانلياليفي-دمشقاذاعةالىالاستماعجرب

ا،سرحية،نصوصفيالحركةتمئلءلىوموهءقىواسعكأ"سرحيةبثقافةراش!.."كاملام"لى،جةفي(لمءصطنعةوهلرخاوةالممطوظالصوت

المواهباكتشماففيدقيقوحسن،ا،سرحيةالطثيراتبدقائقوعلميقربماالحالهذهرامتوفد..المملثينبينشعبيةشخصبية

يضاف..ذئ!رةوطلابمرتزفةمنالمزيفينعنالحقيقيينالموهوبينوفرزان-مىوهوبفئانوهو-خلقيأكرمفيهاحاول،سنواتعشرمن
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الؤءش!-"!ضلمحأ!ما-فى.ميفىاالمختماكل

-لكن..براكساويهـسجنالسلطة.علىهيرونموسالقائدقيستوني"تشبللخلقوحماسةالتنفيذفيوعنادالرايفيجرأةذلكالى

تسدتحيليريدبمالمطالبة1حريةللثمسبعهدهافيا"تاحتالتيبراكساعملهبدأوؤد.العملفيالاشيءكلفيزهدمع،الثوريينحماسة

..للحريةرءزالىوطالبات،-االجامعةطلابمن(فرادهااكثراشقىمسرحيةفرقةنجنأليف

الجنة.منالصروج،)مسرصيةايضماالصبانالدكنوراخرجوؤدولم،والفهمالتوجبهسهلةخامامادةيديمهبيئضمنوبذلمك

"لعادلون1"ثم،الحكيملتوفيقإض-،اتعاونؤدكانوان،السابقة.نجاربهاحسبقسماتهاتتصلب

هـ4مسرحي!ةاولواخرج.القداصالمملثينمنالجيدةالعناصرمع

-..الهاوير!اتالممثلاتفاذا.الحكيمنوفق.تأليفمنبراكساجوارا

لاهـ-وترحمةكامواليرتاليفمن(الصادلود)مسرحيه(1)00.0
...-....نر.،ليراهـ"يفوقفيبرا!تمثواذاه،دئ"واصواتثابت4بقدمالمسرحعاىيرقفن

خاءذاعضاتج!معلحلمةوراحواوول!احتدىلعلملحزللملاييننىتراكىلمنظمةتالم!رلمحوهابرلمةوكان،المسرجبةابطالرحركةتمثلهوحسنالمخرجخيالبفضلالنص

...........10001لشخصيةخلهةهوالمم!-حنرالخيالوسعةبالذكاءلهشهدعمل.اكبر

الاليصر.عم..لكيبرلرووةالمل!تنادموصيفةمجردالمسرحيةاصلفيفهي"السركاتمة"

ايفى،نالشاعريتطوعاذ.طبيعتهعلىالامريجريائبدءفيكنب.للمسرحيةفهمهبحسبطورهالكنه.قراغهاساعاتفي

فوانوؤء.؟لكسيرديفهويكونالدوقعربةعاىقنبةلالقاءكالياببيفاكأصاجفيافكربداتعندما":(لمسرحيةعن؟لصبانرفيقالدكتور

دوبىوتدورااماا"مةاهذهتنفيذسبيلفيلاهبةحماسةالاتنانولىظهـرسعانولكن.فيها؟لكوميدياعناصرابرازالاولهعيكان،براكسا

اكوددوعدمبالث،تفتوصيهكاليلإيفالشاعرمعحبعلىكونفانهاامالهالهاررر!عمتاليالمراةهذهحياةفيالمماساةخطوظنيتبينتما

بسقاله:الاسفمنوتكتفي.حبالهفيسقطتكبيراثمركا

القنبلة؟القاءطلبتلم-دورامناكبراطلأمهـاكانتامراةكلماساةهيبراكسامأساةان"لا

نسهماندونألارهابيالعملعننتكلمانالممكنامن-كالياييفامراةكونهانسيانفىترغب(لتي؟لمراةمشهلةانها.العمليةطاقتها

رفيقوهو،فيدورفستيبانيصطدمالاثناءهذهوفي؟بالفعلفيهماردوكوثرمثلتوقد".تكونهانيمكنهالاشيئا..اخرشيئالتكون

لهويبديبالثاعريصطدم،جديدمنبالمخليةوالتحقالسجنمنفرعنحوريارليتانحينفي،انوثتهاعنتخلتالتيالمراـة،براكسادور

..والجمالالروعةفيايةالحياةانيرىاكصاعرانذاك،ازلرا،5تغازلؤكانت،انوثتهاعلىحافظتاتيالمراة..الوصيفةلورمثلت

الوب-"هوستيبانانحينفيالطغيانعلىيحقدورلكاجلومن،لبراكساالثانيالوجهقهي،الانثويةبطريقتهامنهموتتقربالجميع

فوقهوالذيالعرربلالحياةيحبلاحاقداله.للثورةالقاسييحلملموحيوير"ورقةسحر(المسرحيةعلىوجورهااضفىوبذلك

ينفذاندونيعودثم.القنبلةليلقيكاليايبيفويذهب..الحياة!بهاتكونانالحكيمتوفيق

ضميره.وأخويهابناهماطفلينالدوقعربةفيوجدالهذاك.مهمته-لامسرحيةالخاصفهمهرغم-انذاكرفيقالدكتوراستطاعوقد

المنظمةاعضاءليسنشيريعودوهو.بريئينطغلينقتلعلىيطاوءلا.السياسيينايديبينتتخبطالتيالدولةماساةيبرزان

غيرسبيلاسلكتاذاشرفهاتفقدالثورةانيرىفهوذلكفي.!.؟!..لا-!سس

قتلفعؤلدستساناما.دلكفيفوالوفدورآوتؤيده،ائساكية-.......+*بز:.ء؟..غ.+ت-.فيلمح!،.

.........ع.-.9.!!ح!"..

ناتعتزميومالثورةولان.جوعايموتونالاطفالمنكثيرالانالطفلين90000..!.+00،....+.2.

لكنللثورةمباحشيءكلان.العالمتسودسوفالاطفالتنسى!لأ!03!!.....+.......أ!.عإ.

سوف!بالهويعلنابشرفيناقصالاطفالقننلبانيرمرصكال!بايري!.!إ؟؟ء).!!..:".....::..+.خفييه!ثصشلا...!..!+ص+؟*

لنصسفالحمحعويشصر.الشرفعنانسلختاذافمماللثورة،*ضكر:*2:ة،2!نر.-.لم2!ء
،.......س!د:.-د!"".*د؟7+...++!به!ممم+بر،!3؟.؟.!!+..أ؟*ى!لمح!.لمع..طبم+..سروعخ!!.

ائفسهـ3معرضبنحياتهملكلمراطريناللو!(غت!بالويؤحلونالثورة.!+...س...؟؟س3!.لأد:لأشك!*-!....ة+-..+!+!-
..ح!؟"ب!!في::+بهم!د؟+جم!هبم".؟..!!.+-.!بم:3!مح!ب

للمراقبة.يومبنطيلة....ط!!د+د.دا.خد+..!+2..!ص+2؟!ا...سفيفي.!؟!

+-كف!!-+به!....++!..تد.:!

لكدط.اصرىمرهالكببرالدوقمروربموعدالنائرونو.بعلميومانيمر،!صولفيبئ.+في!يئلم++ء.

ع!ىالامر.)ملبانالمنظمةافرادمنقردلكلاتاحا؟ليومينهدين...!!؟*:د.ولك!!"+!.!:

رجلقتليعلىمالدمالهيعلممالشاعر.عملهخطورةويعركوجوهه...!بهلا.لإور+!!!.%-ح!..لا

امارديفهفوانوف،نالطغياالرجليمثلانهذ.لكنهيرخبتعلىموقفهلا.!!خ!..ير؟:س.!!.لا+-.خ!في8بروذللا

!هـعىالحزبفروعمناحرفرعالىنقلهويطلبو.بجبنقواهفتحور.:.دح!+نجي!9:؟....!غبر.؟قي!غء---،+.،4*حمض

فتحسىدورااما.عنهبدلاويتطوعبذلكالخليةرئيساننكوف.ف."..إ؟"%+-س!ق+أ.بخ!.!.!

ء-!نهالي!+كم7ة؟!ك!+حي3؟،.لا الناسسعةعلىيحبهابانوتتمئىكالياييفحبيبهات!دسوفبانها.!!.!!9،.،.+

شبابهاعلىوتتاسف..و(لحزبالعدليحبكمايحبهاانلااجمعبن،-2ئمأ!علأ-بننجي!قى؟آ!بخ:+"...+.

الثابتالحبهدا"لهاحبهعنيختلفلالهحبهابانومحسفالذاوي-؟.إ++2+.:!.!!يمت.!قي!ا؟-+

حبيبييا؟تذكر.والسجونالعدالةوبينبينهيتميزلاالليالجامد..-لأعإ.)+بز!عإ؟سعلأشش؟إ.يمبر+؟

ليسئثابد!ارشتافثمةئحنفنحنلولانفتأومنئمالاألعالمضلصيفاثسمنا.:.كمغ؟؟!بر+إ-.ت22في!*+بشأ7.ح!*؟ددإل!!!

هومابكلفرديهوماكلالثودينفسفييختلطوبذ!."لنا.."-.!.؟

فيكالياييفويذهب..مكانالثورينفسفيللانانيةليس.جماعي.بركسمسر-؟ةفيللملمكةزوج3د،رهيمثلوهوماويالعكرموسى

حوادثها.عرضالىبللمسرحية1تهحليلالى.نقصدلم)1(..(لمطاطيوجههملاءمحبوضوحوترى

74



--حض.---ست!ت!
1!ضيىالؤطورءفيالمه!ما-فى!ر.!

السجن.وتودعهالشرطةعليهوتقبضالقنبلةفيلقيلشسبهحبهسبيل
غ--...؟2+09./0..+..:؟.+لا..:+:س.....-رالعفوويعدهالمنظمةسرعلىالشرطةرئيسيراودهالسجنوفي

07*سجم!؟+بل!حمما!ز،!!!!لا+!+د..!..+!....-+..:.صميرهتستثيرلكنها،الهدفلنفسالكبيرهالدوقةتا.نيثم،فيرفص

د؟.:..9......بئ.نمي!؟.....!!؟أ...أ...بهالحقتهالذيالادىيعفرلهابهحتىتزالوماجريمةعملهبانوتقئغه

...+.:!.:..003!!:00....لى...؟نسبيلقيوالقتلللاجرآمدفعوهحتىادوهلقد.وطبقشهاهي

-شع!...شغع،++."-ا.إ:ةغعبخ%/أ.."في.!!...س..كو!الاشاعاتفيشناقشونرفاقمه.محتمعنلرىالخامسالفصلوفي !."*!.+2ىفى.-..!!.ةا..--.....بطلمهموا!يرصىبراءلهعلى!حالمحط

.!!--ر!ء!كنر..بر.+

بانقبولهوعنلادوقةكالعادفمقابلةعنالشرطةمديرروجهاالتى

.+!+ب2برس.ا،-يرونلاحلكني،الانباءبصحةيشكونانهم.(لثوارباساريعترف

.نر..ميخس؟؟/بز4في؟..؟ةإ.++لأ؟.."ع!.؟وترىتحبهان..دور(حينفي.باروامهالالمبدئهثبالهعلىليرهانا

يريدمنيقابلانحمهمنفانذلكعداوقيما،يحونانيمكن!لانه

.*:.!...+*+:غني+!.غع!:.باستشهادهحريتهفاشترىبالمنظمةمرتبطاكانلقد.يسعاءماوبرفغل

؟،؟........4+!؟3.!:+!ور+؟-3:س%:.ا.3.+.+*.س!،.-.+++!.مكالهياخذبانمطالباحماسهمسترد(فوالوفيعودذلك؟ثئاءوفي

!!لا.+قي....بر+01.؟؟"،.-.لا.ج."ا؟..!+ش*7:.رر-+!.!+:...+..-.-...+.ستبانيدخلذلكالناءوفي.ببطولتهأعلىمعلاضربكاليابرج!لان

"..:.فني!..في!بما.حبئ!؟*...9..!++.ولد...2

102.لإ/تجعغعغش..غعغا.متنفجر.موتهيعنيانماخياننهوعدم.يخنلمكالياليفانمعلنا

.!.....-!...عغ"ترءننغع،؟..+93ثه..+!.!.. ..:لم.لا.رامقتوصعيرةكبيرةكلعنستيبانتسالولمصيدورااحزان

خ!....9!ول؟!فمواله.سعيداكانوفدبد!الهترىواحيرا..اعدامهعملية

لمير،.!ح!9".ء+0101..!+.ة..الحياةمعالسعادةرفضقددامماالموتمعالسعادةتلقى

..!:2...فيفيع!..-..نئكوفودطال!ستيعانمرة.دل!ن...ولاولالتالمةالمنالسةفىحقها +في.!،عغ.3.مى..العبلهرمي.يكورارمطالمهسدصلمباكيهلرلعيالعهايهومى

-!م،!.....يرممىبانالمنظمةكليس

..تشبهنيالانفانها،اقبل:ستيبان

..جورابراكساالملكةبدورق!بامهااثناءماردوكوثرللنأسحبكلتذيبمر(رةالىالشخصيةالاحزانتتحولوبذلك

*انهي..وحيدةامنيةسوى؟لثائرذفسفيتبقىو!.والحياة

وصوتهباستمرارتعملاناللتانويداهالحركةالكثيرتا،وعيناهالمعبر..سبيلهافييموتبانفكرتهصعيدالى.برتفع

كل..وفهمهاالنفسميةالحالاتتقمصفيومرونته(لنقي-الجهوري

المسسرحيرملأانه.الممثلينكبارمصط!الىبهيرقىاناستطاعذلك،الفروسي.الانسانيالجانبتمثلكالياييفالشاعرشخصيةان

؟نت:لهاقالحيندورافيصيحتهان.بحالاتهالمتفرجينويعديمعنىتمامافهموؤد.داووديعقوببتمثيلهاقاموقد.الثويةمن

لخاتمةانقاداكانت.السياطاثارليريهاقميصهوتمزلىقه.تحتقريننيالاطفالمنقرسا.بريئنا،هامساكان.تامهبعفويةفأداه،دوره

.لدورا(لموثروداعهب!ث،ليغتالكاليابيفذهبحينالثالثالفصل،بالعاطفةمليئادافئاصوز4كانا!طفالمنتحدثوحين.انفعلاذ؟

بطيء؟اردالفصلهذ؟ان؟ذا.بحيويننهالاولالفصلانقذوكذلكبقسلستيبانطالبهفحينهدفهاتعرفبخطىارررحعلىيتنقلوكان

كالياييفعاطفيةعلىا!عتراضفياجادتهفكانت..ذاتهحدفي.تعبيرخيراستنهـارءعنمعبراخطوتينتراجعالطفلين

ازمةخلقت؟لتيالمعواملمن،لهواحتقارهتجاههبرودتهواظهار.بيديهيستعينكانفانهالتعبيرعلىتساروهلاوجههقسماتانورغ"

واف-ليسستالازمةتلكانحينعلى.المنفرجذهنشغلتكسانلقد.يؤديهالذيالدورمرونةمنوزادذلكفينجحو؟د

..المخرجانتاجمنالتصرفتهذاانومع..الاصلفيالحدةبهذهحبعنثائراله.وادائهفهمهفياحسنوقد.وأخلاقياشاعرادوره

المسرحيينالممثليناحسنمنجعل!فائقةبراعةابدىؤلىالممثلهدافان:؟لكفيويرباقضه

يقدر.انويجبثروة؟نه.الشمانيالاقليمفيحذسهـاقلبهالعالممظالمملاتالذيالثوري:فيدوروفخيبانس

فيترغبالتيالمراةدورتمثل(لمسرجةفيانها:دولبوتدوراالحاكموندامما،للثورةمباحشيءكلانيرىفهوضغينةاو

تريداتيالمناضلةالمر؟ةوتمثل،المنظمةاعضاءبينالس!ميحلانجوعا،الاطفاليبموتونشاهدانهفيمبرروحقده.شيءكليستبيحون

تشساءـدالتيالمتولهةألانذىدوروتمثل،بشرفهاتحتفظانللثورةعلىتركتالتيبالسياطضربهعلى(حتجاجاتنتحررفيقتهوراى

ت!تالشخصيةعواطففاساحقة،فتشجعهحتفهالىيذهبحبيبهاالدورباداءؤاموؤد.للثورةالعابسالوجهانه.تمحى!آثاراظهره

ثائر،منالانسانيحولالذيالالموتمثل.المبدأمتطلباتضغطحين،الاولىاللحظةمنذالمسرجملأوقر.العكرماويموسىالممثل

نابعديهدمهانيريداله"علىحاقدثائرالىلشعبهحبهبسببمسأهـ4لتقريرالمناقشةاثناءوفي.احشقارنظرةكالياييفالىنظر

الانسة(لصبالدورهذاباداءوقامت.بسببهحياتهتهدمتوالحقد.بينالاحتقارتوزعهافيمرعبةموسىلهجةك!لتالطفليناغتيالى

الزين.فطمةرأواالذلنانكما.."ترفالشرف"صيحتهالمشاهدون.بنسىولن

وتجاربها.المسرحتهوىبتناانيص!ق؟نالقارىءعلىيصعبوقدزوجا.لا"يقولكانحينالمسرحعلىتبجحهفيكرونبراكسا

المتعدددورهاوتؤدي!وراشخصيةتتقمصاناستطاعتقد،قليلةفيه.،(،الحكومة

المعبرةوجههاقسماتان!لفنانمطلبوراءهليسبنجاحالجوانبكوقدالمشهدعمارحعيرةاحيانبريجعلهكانالوجوميدورهوطبيعة

صوتهاانكما.التعبيرفيوتشاركهاتقولهاكلمةكلمعتختلحكانتوجههاستطاعوقد.جميعاالممثلينشخصياتعلىشخصيتهطغت
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1!ضبيالؤطررفىا!عل!أ!ما-فى
كانورثص!دلى3ففي.جميلاكانالمسرحعاىالمألمينوتوريع.وانسجاموالحد،عثالهامسةالعذوبةبينيتراوحفكانالطبقاتمحتلفيحوي

كأ.ج!ومن.بالحيويةدافقاالمسرحجعلمما(مكنتهـميغيرونالممثلونكاشدورهافهمتوؤد.فجعالمتوالصراخالملتاع(لنداءوبينالعادي

ديكوراتبجمالادهشناالذيالفئاناسماعيلنعيمفانالديكورالوؤتيجدلاحبامنهـمو(حدا.نحبوكعاشقة،للجميعاختهي

منطرفيالرابعالفصلديكورفيالمرةهذهكثيرايروفقلمبراكساتنسلان(لثالث(لفصلفياستطاعتؤد.ليتحقق(لكافي

وكذلك.ينبغيممااكثرققيراجاءفقدالبيتمئظراما.القلعة!نالحديثالىوال!ورةالث!سبمحبةءنالحديثمنبرساقة

ناقراناوقد.ايضاالرابعالفصلفيهـوماانجحكان،التنوير...الجماعةماساةخلالمنعذابهاتظهرانوؤ(روت.الخاصحبها

(فتصرتوالازياء!!نسمعهالملكنئا،الواديحلمى.نأليفمنالموسيقىؤ-حب!صاسبتهالكن،المؤثرةالمضاظرمنلكالياريفوداعهاروشهدوكان

دتر-السوادبهـيرؤافاجاءوؤد(ماردوكوثر)الدوؤةثوبعلىالقنبلةلصوتسماعهاعند!ثرااكثرتبدوجعلتهامأساةتمثلانها

التذعروتصف!يفاتالجميلةالازياءبدتوؤد..تطيروىئهاماردوكوثرفببم.ؤتلناهنحن:تنفحروهي

والموسيقىوا!رياءالديكوراطالقائلورقلحتى(براكسا)مسرحيةفيوبسينالحبيبؤقدمأساةبينيترددتعيبراتحملصيحتهاكانت

يوجدفلاالمسرحيةهدهفياورا.التمثيلو(لاضاتثهيلطغ!ةقطءابااخزنثياببدتحينالخامسىالفصلفياما.المئمروعبنجاحالفرح

..االاالاسىمنظلاالجمهورعلىمنظرهاالقىفقد.البالكاسفةكئيبة

المسرحببةنجاحفيكثيراتوثرولاالجهدمنتنتقصلاهناتبضعهاكطياةالمسرحسيدةظلتوقد.غريبانصر؟لامسرحيةتنتئىجعلها

موسسعداما-(لاولالفصلفيبا!يقءالممثلين.نعجيلجملتهامنافىساني.تأثيرهاكاملللمسرعحيةتعطيانفيوافلعتا!خامسالفصل

بالعربيةتمثللمسرحية1لانالالقاءفيالكتيرةوالاخطاء.العكرماوينادبةوتنتحبكالياييفمصرعتتخيلوهيبشفتيهاالجمهورتعلقلقد

الاستاذترجمهاالتياللغةبجمالننوهانهنايفوتناولا.الفصببحةوتمضى..يانك؟سر.دوراياسيري..دوراياسيري:وحدتها

وؤد.المسرحي!ة(تعريب)مسألهايضاوهناك..شويرياميلآخوكانني:اننكوفلهاؤالاذاخى،شنقامصرعهتخيلاتهاعنفي

دصشالاغتيالحادثةواتخاذ،الاسماءتبديلعلىذلكاؤتصرللاخا،بربمونمرمذ؟قأي:تتساءلوهيو؟لانينبالدمعانفجرتدور(يا

؟3ثورةقبلوقعتالمسرحيةحوادثانعلىوالنص(الكبيرالباشا)التفاصيلكلعنبحدينهنحليلهاوشفىستيبانعادفاذا..احيانا

وؤعكانوانعليهاللمخرحسلطانلاالتعريبمسألة؟نواظن.تموزاليمةسوداءظلالاالقتودموعونثيبمبصيصةالحائطعلىآرتمت

علىاخذوقد.المسرحيةجومعتد؟مااكثرالاجنبيةالالممماء..(لمسرحعلى

نئسرااخليعنالكيشهمعبالععرينعطغتصهعدهبطللحولسةببلحامس!كجيثةإلمخنميعانيهعناكلوبحسبها.مثلهتتوقعنفسهاهيتكنلمنجاحافطمةنجحتلقد

.....ويكفيها.تعمىانكادتحىوجهدباخلاصدورهالعبتانهافخرا

.كهذهذهنيةمسرحيةومع،واحدةمرة-شدو،دوروس،الخبرةلمج!موسىامام-ى4ثبتتطال!ثخمةقوةمنلهاكانالتيالوصبةانها.

اولا،السوري.للمسرعانطلاقنقطةالمسرحيةءـتهمننجعل(ننستطيع-!تيبتعوكادالمسرجملأالذي(سبببان)ماويالعي

انسانية.وافاقجديةاعمالنحوالعربيالمسرحتطويرفيوقفزةم؟هلاتهالىبالاضاقة،دورهفيلحاماعشرينخبرةواضعاالممثلين

علسىالقوميالمسرحوفرقةالصبانرفب!الدكشوراهنيءاننيووجهقويصوتمنالجسديةومؤهلاتهواحساسمهممنالنفسية

الآسنة.حياتناصدأمناحرجت!ئااتيالمسرحيةالفرؤةهذهنشوءفىالناثئةالممثلةهذءوؤفتفقدذلكومع.الاشكال2كليتخذمطاطي

منبدلاالحربرالعمللفرفتهاتممحانالثقافةوزارةطىواتمنى.معجببشكلدورهاوادتوجهـ"

وكنت.الرسميةالدممواتاطارفيمحصورةحفلاتهاتبقىان

.1101!..،..1.11.0.1الاعفاءانسجامعلىرجافورالذيالمنظمةرئيس:اننكوفبوديس مرح!ريدلكسياحرينصحرجينعمالعنلعدترود

.001ور...وربدورهقاموقد.الطارئةللمواقفالحاولويتخذالقراراتوينفذ
0حرىسالبهيهبسمولبم

متصلبةوجههؤسماتانمشهـلة.الاداءمتوسطفكانغزالةابويعقوب

صبحيالدينمحيي-دمشقحينالخامسالفصلفيفشللذلدالمناسبةالهيئةاتخاذعلىتعينهلا

تماما.موؤفهتمثلؤدكانوان.لدور،حنانهيظهرانعليهكان

-55!ثم..التنفيذساعةؤواهتخور؟لذيالثائر:فوانوف؟لكسي
ؤنوم.عمرمثلهوؤد،كالياييفدفاعيقرأحين"شجاعتيستعيد

ع!ىؤدرتهاناو..تمامادورهيفهملمعمراناؤولانواخشى

...يةالعردروبيراقبوكأنه.حركاتهمنبالكيريقنعنالمفهو.محدودةالتمثيد

.دورهفييسرسلانمنبد!نفسه

ا!بالرائعةالروابركأهذهمنالانمنذنسمختكاحجزت!اوقد.كاليا.يف(يمانمنتفتجاءتاك!الكيبرةالدوقة

.اهـيالارلىتقرياءلكبر(تم!ثيلفاجادت(اكسابر)بطةماردوكوثر

والبم!مةكالياييفالىتنظرحينبالبكاءمثلتهماتحملهمااللذينوالوجهين

سارتر،بولجارالماييوالروائيا!فيدوفثنبها..الغفران!لىحملته(نبعدعنهتنيححينالصفراء

*

...بهـاقىيباا!!ابداروررصلرها؟لم!رجخيالتطاع؟لىوقد،ناجحةالمسرحيةفيالعامةالحركةكانت

نا.النصاصلفيموجودةتكنلمدؤائقل!حظوحركاتيحترعان

ذلك،تلافىالصبانالدكتورلمكنالتمثيلصعبكاموذهئيمسرح

1خي!ههي5!ه!!هح!ه!ه!وتألسففيتواكبحركالهمجعلتالممثلينعلىسيطرتهثدةانكما
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9!ضيىالؤطىفىفىالمحقاالنهمقاعلى

الملإوعة،القصصيةالمجموعاتاعتبارنافيوضعنالوحتي،(لمنشورالجنوبيصمالاقل

مجموعشبة.قصعىعصغالمكتابةوتفابرزتلام!خمومحموولم!مجرفحمودوليمومحمدالدينمحييالادابلمراسل

جوركيعلىتتلمذو(ممن،بالواقعيينانفسهماسمواالذينالشبانمن

ارتباطاالنضمارعبرجلمرنبطةقصصالنافقدموا،المرجمةاعمالهص!ل

الارتباطتعالاةخلالالواقعيةابراز،ذلكمنهدفهموكان.ضخماالعربيةوالقصةحنفيالدكتور

الفقراءتصوير،يعنيدلكوكان،وا(راقباللأحظواوالمرئنبالموجود

..و!كذا...الموظفينوصغار،الكنجةوطبقة،والفلاحيئاممالواويجرموا،الادباءموايجرانحقهممنان/ورتؤ!ونالمدكاترةبعض

غيربنقاوةتميزالذيادريس)وسف،الانجاهلهذاالاولالممثلوكمانواقعنارفسحقلهمتخولالقابهمانيعنقدونلانهم،والنهضةالمفكر

جمهوريات"وبفة"حبؤمة))فيبرزكما،لأواؤحمقازررفهم،عاديرةوالرواقيواشعرالقعةاناعلانوحقبل،وسحقه،وتهديمه،الادبي

الىيفطنوافلميسادربيولفمباشرة!ثرواالذيناما."فرصأتهذافيالوحدةمصادرهمانوالمصيبة،العربيعا!افيموجودةغير

قاتصورو؟بل،"فعيةخادمبصودة!وسفا!رهالذي"الواقع))ومجلاتوالجمهوبىبةالاخبارجريدةفيةالصادرالنتفرصدهوالحكم

وكسثواالفنفقدوافقد...1!وا،فقطذاتهاجلمنموجودالمواقع.!والمجلةوالادبالش!هر

شكلفك!كأيبوها!وحاولوا،الواقعرمط!-فيواحدةمرة،الثقافيمحالمناعلى(يها!ى)المذكوروروالدكاترة

الكتابهـ؟لاءفمعظم.ساخرةاوبائسةمنافر،الاع!تياديةاعباءهمخلالهممارسين،المامبقيةيذتفونثم،الموسم

،الارضوتعب،واحزانه،الفلاحهمومي!حملون،الممريالريفمنلانه،العربيالعالمفيموجودغهرالنقدانايقرراحدهمفيطلع

(لتغذيةوبؤس،الريومشاكل،الغيوموسواد،الشمسواتذرافىثالحديالعرويالفكرانليعلناخرويطلع،الغربعنكاملةسرقات

الرجلعبء،واحدةوبعبارة،والخوف،والامل..الجهلومرارة..وهكذا..الاوروجمبماالادبمنواصلكلنرصنالىبحاجة

وبر،الشروقاي(لرحمنعبدفيهؤلاءووجد..الارضالىالمرتبطدكأصراوسماهذابرز،الفجائية(الطلوعات)هذهسلسلةوفي

ويبدأون،يولهونهـ!ممتازةانصابا،يسادرويروسف،ا!خميسيالرحمنمااوللانقبل،تنيئامننقراوللم،الذيحنفيابراهيمهوجرب

:الشبابالك؟ابمجموعاتصدرتو!ذا،بتقلميدهااعمالهم،الادببابفي،وتيفهاالعريةالقصةعلى؟لهجومهذاكانكبه

..منصورانيسعليهيشرفوالذي،بارالاصبجرإهـة

الاخطاءنفستحمل،وغيرهممنيبوف،روقوالطوخينوحاحمدع،المزعجالرأيهذاليناقتس،زكيكمالاحمدالدكنوروتصدى

الفني،العملوشكللمحتوى(لخاطىءالفهمسقهـممنفيهاوقعالتبم(نوقرر،حنفيالدكتورتضبكةفيواقع،لمسةاولمن،بهواذا

..الفئاننظروجهةمنللواؤعالخاطيءو(لفهم..تماماميتةالعربيةالقصة

الثقافةوذنسى،الفنعناصرمنعنصراهمالموهبةاندائمانظننحن،هوائيمزاجاملاها،سريرهةنزوةبتأثبر،سيعةزوبعةاثيرتوهكذا

صقلطريقتهوبالناني،العارهمالىنفسهاالفةانر؟يةبصقلتقومالتيعلىبالموتث!الحكهذاعلىبالموافقة،ايضاسريعااخض"هـتثم

دضشرالمحفاحدى-نادروذلك-تجازفانوما،وتقوومهاالفنية..العربية(لقصة

فيكلهوقتهويرمضي،القراءةءنهويتوقفحتى،الشبانلاحدقصة

اوروبا-كأإبانونا!،الوجدالمصقل!وذلكانظانا..الك!بةمئاقشعة.فحتمللا،الاخبارجريدةفيالادب.اصيةباننقولىوقد

الاتصحيحاليستالمقراعةلان،يكنبونممااكثريقراون-اس!ئثاءبدوناتبرير!ردلكقولنا،ولكنللمساحةمراءاةالقضيةاطراففيمطولة

..الكونالىالانارنظرةدائما.الهصيرينمقاليهفيحنفيالدكتورعليهدلالذيالفكريللسقوط

ن(بدونبالموتعليهاوحكمالعربيةالقصةهاجمالاول(لمقالفف!بما

ئتسبماماذاتي!ةاموا!بهمعلىالشبانهدءاءت!مادقان،وادنالمقالوفي،القتلهذاالسبابويروضحفكرتهيناقشانوبدونررررسها

موظفيوعن،العاطلينوعن،الريفعنريبورتاجيةصوراالالنا..(بالخطافين)ونعتهملهتصدواالذينهاجمالثاني

..التافهينالحكومة

ارالاص:وجريدةمنصوروانيسلحفنيبالنسبةالقضيةواز"هـت

الجمهوروابتعاد،(ل!ننابةعناعلامهبتوؤف،التيارهذادالتولمالمحتم،تالعددفيالجريدةتسمحوسوف..والنهضةوالمفكروالقراء

تبرر،جبى!!ةمعجزةانتظارواثروا،الشبانالقصةكننابىمكتدمه!ا!ةبدون،ينكرهوان،!هالعربياررهر،هاجماناخر!!ءةور

وافوكلئراوجويسكجيمسفخمةمعجزة..الطينمن-قادربقدرة-..احمرمنديلاالثوريهاجمكما..تفكيربدونبل،نق!ية

..جيداندريه

،/يخاطبونالكليةمدرجاتفي،دائماانفسهميطنونانهمالدكاترةآفة

حنفي،المدكتوراعصابتتحملولم،والصمتالانتظارفترةوطالتولأ،عليهاوالموافقةالاحكاملقبولومستعدين،العقولصغارتلامذة

..العربيقاتن!رالقصةماتتفيناخصرختهواعلنيفصرانناسنجر،فيعتقدةالدكاقرءكلـؤلاصنفمن،حنفي؟ورالدلماظن

حاثهلكئا،يتةالجنوبيالاقيمفيالقصةبانقال!ركانولوالقراءيحاسبايضااظنهولا،المغاليةبكلمتهالقىلانهطائعينخلفه

(101لا....101،والمطالبةالوقوفمنبدفلاواذن.اصبعهمنلاشارةيستجيبونتلامذة
وصعيراوحيدو!راليس،وارتهىماتالديلان،العولهدىع

شيانكتابمواهبتؤسسالننالواعيةالدفعةقوةفيموتهي؟ثرلم..وبلاعتدالا!بوبالالد،وبالعقلانية،بادفسير

النقاشووجد،النجاابوالمعاطيوابو،فياضسليمانمنلآخرين؟!العربيالشرقفيتموتالقصيرةالقصةانصحيحهل

..واخرينهلساوغالب،مكاويالفقاروعبد،الشارونيويوسفالاقلب-،جرا!هـومجلاتفيالقصةهذهمصادرالىالتفتنااننالو

للواقعيسة،السطحيالمةهومالايس،انتهىالذيالرافدهداهـبروىلانوذلد.بقدرالمتطرفر(يهفيالدكنوروافقنا،الجنوبي
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!ئرد1لوءلىلا1فى.!ما!!ا!!ما.طىا

اكفهادزالوما،الداخلمنوتنخبهتمتصهوالملاهيالمقاهيلانالاجتماعيةوالعلاقات،الخارجيالعالمعنوالمبانترالسطحيو(لضهبير

علىمضيغاء--كأ.بالصدورتجازفا!تيالقصصيةالمجموعاتعنصامتينا!قصةموت/بعيالدكتورانالمصيبةولغن..فقطاليهامنطولىا

اما..الانيكو?خوخ*ويمالىمرتكعهالنااعوسكوت،المصاعبهذهكنأاوعجماابعيايببعوهل-اسألهوانا،جمعيعالعربيالعالمفي

لم-!تاسماءهم!ن،از؟اجهمتقبلإدبيةمرلة"يفما،الشباباكقادحصرييعتبرالذينهؤلاءمنلواصدمكتوباشيئاقرأتهل:-دهشة

.؟!)1(.ؤئؤا..واذن..معروأةواثماناعيرايعتبرانما،العربيعالمناديالقصةكتامعلكهبحصرا،لهم

خطامنف،القصعميؤكرناير؟لف،للكايكو!سعككبيرةدائرةعناكان.مكاعتامرزكرنا.لنةار1(لهاديعبع.الكساهبجامب:؟رتي3ذامن

محاممءسع!بأوفير،ؤبميعأالد؟ئرةفيطرايهمنروءهناخلا،صكيرنقومهاسويهب.عزامسميرة.البأاالرحمنعبع.ششبابوعادهي.صفحؤم

قعرشميءالىيئتمهبلالانع،"يتد(علانثم،الكهوهذافصهبالاكلاق.الراسشريف.السباعبمفاهلاأب.العحأايالمسلامعبع.اعريس

..ذاتواحببادناوالىظروأناوالىومبودناالىينهعيماسميه.بةهماعيشوأي.؟لعينمحييصباح.نورمبالماهيعبد

في(لمرأمورةكالقصلان،العربببكأئقصكلمكيان(يضاصصيحوغير.اصبوهكالنوظذو.زرزورفارهع.جبراابراهيمجبرا.حورانية

الاصكأزضهـ*انثال!ثأصحرحوةير.ضعيأكزالتماالبينوبيالاابأيأ!؟رؤاعجأياسيمأ.الابويونس

و!ج.سيءالمنشورلانرالنضبنفسهالاقليمفيالعريبة!ء،اور،زينالقماصينهو!ءلاحدمنفردافنياعملافرأتهل

(يدكأررءبوفهـو،والصايامبالصتكا"أ.صههحنجرذلنهاكنمفيوبالموت.؟!الدكأرستدمبيابالموت(العرييو)الاصذعلى

تار-كيفجيداتعرفإبةجرصفحاتعلى،زوبعةةؤلزوأبغ.؟ا.جميعا؟لثربي؟لعالم

داهأد(لدزهأذهمييالأاعراالاهيمقالكأمةفبرمرهلعها،عأيهااعتمدتاكيمصادركفأرلن

وازا،الرحهنعبدجياي،ءالمسلجريدةصفهـحاتعلى!اقش!ا)11ولم،العرجميالعا"فيالفكرعاصمةهيالقاهرةبانتعلنالتي

م!!الااكتباكدولم،!والاوروبيالعربرالثعرفيالرمزق!ةمنلغاتدمعيان،واحدةدقكلة..مرةواحدمرةنفسكلكتسول

..قىالمصر!هذدرفضلبوطل،لتحرير1رئيىتدخلحش،ول!رال!ليتشنى،الاديباو،سدابهامةاربيةمجلةلمراجعة،صغير؟

لانيا،لهاقواصخطيعولافهااعراو،الاسبابلااعرف!وانل.!بالامرهكدا.حكمكفيعادلاتكو!أى

ومقهتاكراهيةالادببىالهوسطيتشبعوهكذا...تقللانممناسهخفويصرسيحصرانلا،يعلنانللدكتورفالمفروض..كللا

!؟...فةوالثقلوالةكرالادبعلىوسخطللجيلمهزوزةصورةلانك،وحدكخطكليسالخطولكن....ورواجع

لقبفيممثلاكلهانجيللعلكبل،ومقدساتهبنفسه؟لثقةفاقد

يم3ه!هه!5!هي5555!هه5!ى!-ح!حيى!..وجليلعريز

ولكنهبا.نهمقو،الجنوبيالالبليمفيايمباموأكوهأالممتازةالمواهبيخ

قريبا:اعتمادوبدون،وساطةبمونتحربرهايعملالتي؟لجادةالمجلةالى

لا..وكلباتييفاعاتوب!وأك،الكبررأالاسماءمحلى

)الىرصغلةتئةرهاكانتالتيالاصصهلوأقيأرصدعمليةلقفهان

ميياعمالوبييأدمون،الهأبانالأصةكتافممعظؤبان.نهيكد(الؤأديدأ

ئايوأننسوأئعانميزائأهكنزانالمبذرأيعنيونيلك،كلهألااليمفيالمتناارأالمدببومن،الريفاعمأكي

المسرأرمالحيومهالئادوالى،؟لرعايةالىتفتأرولكنها،موأكودأ

الىتفتقرمواهب.وانسانيةوأخلاقيةفنيةغايةالىيهدفالذي

لاللشبانبالسماح،الفريالواقعلانماءجهدهاتعملالتيالمجلة

نأوئكوالتيأراهنالصهميصؤالمرافبعممعرأكالىتفتأرمواهسم.والتعبيربالكتابك
لتسؤيلان،التهبجيعألىتفتأرمواهمع.وامريكااوروباأيالمعحيأةالفنرة لمل!مم.ء!ماصاوملفيلباسوسثوسلمجونوحيدة!صةقرأواالذينالدكاترةالسادة

فبمهيسهمونوبذلك،العربياتنرقفي.نموتالقصةانيعلئون

لميهمةكهبتعينالنأااةوزارأتأولياببيسعهمعامواعسم.حاياكاماتضها

ا!سى!ان!اعير!،دانمةللقراءةهيئةلتكوبن،الفنيبالنوقلهمالمشهودالاساتذةمن
،للورارأتظهأعه،للأراءةلمبابيلتكويبيالنشردورامامالميأانمؤتأام

تأمرانيمكنهامواهمع.اعمالههأبتأمميم،مادياالشباهأ؟لكتاسموتسارو

عربكنتراءتهأليهمتساوببلا،أصصيكممبموعةاعممارتكاليفكانحنلو

...عمرنصفأورد

انتاجهتأمميمعببالهياجبالاعيىأيرممبزبرمتهالأةاأيالوهيهاابي

ببروت-الادابداراالقراءةلانوذلك..موهوباكا.نبايرصبحانعنويعجزهبل،القراءالى

الميماركمنتعامبمالفامكوالمبألااهيالكنسمرالتةما،ممنوعك(لصحيصة

هـلكي،لهالمقدرمنبأكثريطالبالناشرزالوما،كمالراحنانهاعلى

حي!،القرائيةالتربيةفيفقيراالجمهورزال،ما،الخاصمكسبهيؤمن
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1!ضيىالؤطرربيلمخما-فىالذتخماكلا

النشر.دور،الضءإرركأالمكضيات

...الفكرىالانتاحلمحآ!س!ا
تراح-)ض-م"كف-ا!روعرضالاسنوعهـذاهـ-بورمام

وتطيبقصالاكأابتنتصجيعامخهافةجوائروعالالب!لاهدوالوفعالجمعيهالكئاباصدقاءجممعيمه

القه،متنويالذينشاطهافيعبب!ةالجهتلقىانفيكبيرواملئا***

صصلةلهاالتيالحكومةوزاراتوتشريم،الفكريةالاوساطتأييد،بهالتسليةاسبابمختلفمنخطرةمئافسةلبنانفيالكتابيعاني

والسياحة.4والهوجهبالثقافةاراءليفالنتقوقرمنيعانيكما،ربومبعديوماانتشاراتردادالتي

اىالنأالبهان"لكتاباصىرقاءصمعبةمنحاءناوقد،القمعلىواتافه،المغمورع"ىورارض!طغيانمنويعا؟ي،الترجمة

.-..7.؟لخالدعلىوالاني

فيال!إباصدؤاءكأجمعهبهتحتفلالذيالكضابابوعبمناسبةبل،يخفولم،نجوقفلم،لكذمنبالرءم!،النشرسيلانعلى

متؤء!انكل-ةالجهؤررت،ال!ادمالثانيتشرين26-21بينلبئانفكليبطابعلبئانطبعانهحضى،عجيبحدالىويتدققيغزرانه

الاتية:الماليةالجو(ئزفيها.نورعمبارياتوروعتو-ساالاشج،ركثرةعاى،شجرةليساليومفلبنان،مرموق

أضرةآلافخمسةقيدءها،الج!هوريةرئيمسفخامةجائزة-امابفدر،والملاهيالفنادقوؤوةغك-،فندؤاوليس،قيه

فىتهء-البئانيلادوبوتمنح،الوطنيةالتربيةوزارةتقدمهالبنانية...مكتبةهو

العربية.بالغةالجيد(لوافر!الاف،جج،دهموفرة،اتاج،مبز&دةالفكررجالرنجذيها(لننينجةالمكوهذه

اعفاذة،&---رةالاؤ!ثلاثةؤصمضها،الوطنيالتوحصهحائزة-2،كأوقيمسموالتودادوتشجيععئايةالىالحاجةامىفي،وسصهم

............الحضاري.التطورفيكبيردورمنالعالمفيبالكظيؤديهماولتؤدي

موضوعف-ك!كلواثطكتابلافضلوتمنحو(لانباءالارنمادوزارةتقدمها

بعديئشرلماو.6!اعامنشر،اوطئياالتوجهيدهير،الثقاوكأعريقلبادبالس!بهالحيويرلآالحاجةلمهذهوتلبية

هـنصلةببالكظتربطهمهمنعدداج!مع،؟لرفيعللفكرموطنابنوه
رقدموصا.،بىضاذيةليرةالفؤصه"ها:الادبيةالدراسةجائزة-3

را"إفةموضوعةادسةدراسةلافضلوتمنحصدححورجالاستاذتخدمجمعيةانشماءفيو"داولوا،القراءةاوالئشر(والطئيفصلات

.......!مرلهـاوانتشوا"الكتاباصدؤاءجمعية"فكانت،لبنانفيالكظب
0691(-5891)الاخيرةالتللأتالسنواتفيلبئانفيثستبيةا

لام-اءاحدوسيرة؟لادبوتاريرغالادبيالئقدنطاقهافيويدخل.الاساسيالقانوربوصعاليهاعهدوالجنة

الاد!انتخب،الحاصرونءايهوافقالذيالقانونهذااساسوعلى

مرحلةاعداريتولىاادارإمجلساالاولىالجلساتفياشتركواالذين

وكلدمها،لبنانيةليرةالفقيو؟!ا:الاقتصاديالبحثجائزة-04عملهامرططووضع،الجمعيةانطلاق

الابنازيمالاقتصادفيبحثلافضلوتمنح،عسافتوقيق(ذالاست:منالمجلسىهذاتألفوقد

السنواتفياللغاتمنلغةبايةلبنانيباحثوضعهالعربياوزريقفسطنطينالدكتور،الرئيس

رنجشر.لمامتئرل!واءالاخيرةالثلاثفروخعمرالدكور:الرئيرنائب

الاستاديقدمها،لبئانيةليرةالففيمتها،العلومجائزة-5ابراهيمفارساميايالسيدة:السرامينة

باللغةنشر"المبسطالعام!"فيكتابلافضلوتمنح،شماسشكريعثمانبهيجالاستاذ:الصندوقامين

.الاخيرةالثلاث؟لسنواتفيالعربيةالدينعزابونجلاالدكنورة

:المباراةتذروط-قرطاسودادالسيدة

روقلفاتهمترثييحفىالراءجونيرسل*شيبوبينىجريدادفيلطالسميدة

الاولىالجا!زةكلاعدا)الجوائزلاحدىصيدحجورجالاستاذ

؟لفالممنكتء،نجبن(تقديراتمعحالتيبرالتطنرر؟وومن؟درلمسسهيلالدكتور

الجمعية:عضوالىجبرجميلالدكأور

الم!لأ)يبئالعامدار:عثمانبهيجالسد!(الاداب))!حريرررئال!ةزءرصالريحانبىالبرتالاستاذ

ريروت،سور؟شارعم-ابرأىاص!رىمرةقوصحالىإساعاسعدابواحمدالاستاد

8501ب.صالافىبلمءمهإلاتمن!13!افيفيثسلا!بوعبررزامجااسىالمجهذاوضعوقد

الىتسلممحا!ك-خ!،ىؤجبوغدالحمع-*قىوج،ةءن.بعبرلاالمرالمهايىورلصطئلفسينش!منثلاخ!رالثكفييقام.

لسريرص5؟00000"..هـ--!هاءمحابلايارمولازظر!!.الكتاباسبوعيدعىالثاني.

مىقرحوصللظ!،.691لالالاولملامفةوحا،جالوا!،والرشائلا!الاتبر"صداالاتيةالمؤسساتوستشضرك

.م..و(لضهه-ءحوالردلامناقض-ةدائما!-مةبهتسمحالذيعلالنحوالالسبوع

بناء،الكت،باصدقاعل!همية)جق*((الاداب))تاصؤ!4الذيالمدأانلا!اءودعوةخاببالكاحتفاء،منهاكل

لاانابواززاحدىلجنةقيصيةعةى!بحرركأا!ازهاهوهذا.اهـدفي:منهالجب

ابحاثاهابمتمعحالممممتوىلجالعاحمبماذالمنتنعو1.ألتعبير،(دتافزيرون،الأذاعة،الصحافة

زريقؤسطنطن:..ارء1،العامةالمكنبات،المدارس،السينما لجمعيهليس

72



1!ضبيالؤطىفيا!ما-فىا!ماكل
العامادال"-لانإصجحلمملكنه..أءدبربئاا(ممرص"،تبعضبربئدم

..ارثبءرحضىضعيفةكانتجةالمسرحعدتهولاناولامهاقوىكان!ءاالج!وص!ى!رصجسا

المئظغصسينمنطبةقىنئدأت.691-4591المدة!دهصلالوؤكب

منرؤعتوالكتبوالمدارسالجامعاتان.يومءنإوماتزدادبدأتالشمال!ؤاجممالا

دديهسمظ!رت.اطذاعةغهلمءءنيصدونفبداواالبعضتمستويادءقن!-قىفيا"-رحوا..((العادهـولى))

..ال!اءدةالبورجوازيةالطبقةبازديادازدادتجد،لمظاصضياجاتصبحيالدينمحييالادابلمراسل

واتسعت.النسعبوبينلممينوالمتعالمثقفينبينانقساميحدثوبدا

..الفارغةوتمثيليازهاالسطحيةبرامجهافيماضيةوالاذاعةالهوة

لمل!نقفينبرنامجاؤأحدثتالقاهرةاداعة(لخاجةلهذهتنبهمناولوكانهـنليس،حءويةالادبصورواكثرالمعالمؤنوناعرقالمسرح

..طررقهافيماضيةفانهااذاءتنااء،إ!ولراحتؤاستراحتثانياالمسرحبروجدلمواذا..ضرورةهوبلالاجتماعيةالمولسساتكماليات

مما..الديرنوعلاءوجحازواسوابيالس!حرةمسرصياتاذاءقىطربربئ،الماضسيالقرنمئضصففي،المسرحيةالمحاولاتاولىةانتراثئافي

..الفنيمحسهوترهيفوتعليمهالث.عبقيءمةفياتجاهكلضدهووؤ-د،لثئانيناوسوررينكانواالمسرحروادان.عنرنامنبدات

لهذاصإضمعانهبدولا-مبروكالف-تليفزيونلديئاصاروقد!مأظحتالارسحؤاطيةوالطبقةابىلأكلتهبلاتلانمصر(لى(ز"قي(وا

.الابح!51بهتقطعتبينمامصرفيالمسرحواستمر،ضماؤكأاثئرررقمورد

احترفتمحليةؤرقمسرحيةالاستقلالنشأتء"دوفي.عئدناالاسباب

للفنونمديريةفيهاوالسستالئقافةوزارةانشئتئتالوصدةبوردالسع-هـيوبسيرفتحياللطلميفعبدامثالاؤرادهامنوذبعالتمثيل

الاسماءكلللوز(رةالمسرحىبالف-"ادارةضمتوؤ!:المسرعومئها-!موووت:،-طىبرروةهدونوءانوا.ونجر!3-..المعهـرماويومو!ى

علىالغنونيةمديررئببسكيلاليابراهيمالدكنوروعمر.الىدكرالانفةاءمو-ووارفيةضاقواةالىررقكسبير!مهممشرفينوكانوا،فقط

للشعبويقرءون.المحترؤونبهيمعملاثمبيللمسرحقسماحداثمخبيالمسرحوكلشيءفيالؤنمنليستضاحكةممرحياتبتقدرم

التسهيةصمحت؟ذاالمثقفسحللم!وشم..ويشاءليشماقونماةوبداهخاطرهبسسعةشهرتهاكتسبفتحياللطيفعبدانيعلمون

درسقرفهوالدكتور.الصثانرفيقتور3الدالىرئاستهواسندتت!ورهلم.علاتهعلىالؤنهدافشجعتالاداعةجاءتوقد!نكتته

كهاو"رحبالىلفسهالوقتفياوونرثمول!"الحقوقال-ءوربونفي!،ىفساعدتخاماالجمهورالىؤلحمتهبلتصقلهولمتهدبهو!*

نامالكهـئه،تعيينهبدايةفيل*هـصولهااكأروفد.المئقؤينا!واةءلىكانت.شيءيصلحهلاافساداالشصعبعندالفنن-الذوقافساد

علىمسرحانشصاءفيالمثقفالجمهوراملاصبحصلإىبراكسمااصرجالمحاية..فيمغرقةبلهجةوتقدم؟ماغيالاجالنق!دءاىتقومالموضوء(ت

وحد.بثها.فديمهاالمسرصياتاروعفيهتقدمعالميكسننوىهـصوكل..نجاحهامصمدروهزرا،الشعبلمحياةكاربركاتيراكانت

مسلحاالثقاةةوزارةفيالمسرحادارةعلىرفهقتور3الدهبطوفكر-خاصةرمضانلياليفي-دمشقاذاعةالىالاستماعجرب

ا،سرحية،نصوصفيالحركةتمئلءلىوموهءقىواسعكأ"سرحيةبثقافةراش!.."كاملام"لى،جةفي(لمءصطنعةوهلرخاوةالممطوظالصوت

المواهباكتشماففيدقيقوحسن،ا،سرحيةالطثيراتبدقائقوعلميقربماالحالهذهرامتوفد..المملثينبينشعبيةشخصبية

يضاف..ذئ!رةوطلابمرتزفةمنالمزيفينعنالحقيقيينالموهوبينوفرزان-مىوهوبفئانوهو-خلقيأكرمفيهاحاول،سنواتعشرمن

------.ا؟نجى.لم...-..ز-.-!-.---.*..في!-.--.----:-ء؟.؟-..4.-3+!--ء.!-.+حم*-!..د!-س...*3-ءب

+:+.7.!.!.طضولكضكهض!نهححضط!+!حه!ك!كغقي!.!.+..ة..3001!؟+.لى*حم!2-...+..بفي.مم!!*.:..!بهج!س.+خم!يدبز+ةرزا-.!غمص..نر؟:س.+،ءد!بر+ا!-....!
".؟!!:..."-.7.!..++و،....!-009مم!.-(..د-ات!!.،3.+د.-..-.!د"9!ففص.:..-.-."د،.بر:+لهـ-.كم..،

03*!ىفئ+حم!..ءلم:ى

؟..،!ح!ض؟عخحثه!+!-.-++-!.قفبهغ!ض!\..لا!!ك!"!*!.!000001!...--./!،01!.....-"..

!!؟**."؟.".7س+-!!8!نربه!.--."خ!؟.:.!خ.+!"+ص.ث!!*ح!!ي..!*4-:-آا"...::.-،+-..!

د+...س!.:حس/س....!-،س-.!.؟+."*يه!طهرحم!!جمو!يم!لمجه!ءل!د.0،07!!-.ط.!:"ء

..+.لد"!م!!3

يرت.،7.لم!*..-د6+.6"

2*لمعلحلأ+نن.بم!!ئهص+.خكل!!،.9(،00د!..؟!ك!س!!.

...:ش.2-.كا+آ+-!7ت.ة!!،+.نج.!-+!!-،!9!؟"-+-ء!...
+..س9ول!+.ى*..ع-.ءأ..-؟+7.طغط++..؟-+:.+:.+*كي!وب!!!إ!--لاخ-حم!لم-"ابر

و!سبك!3بز"..لحى-لى.+

!.9؟ء-؟

ول!غ؟!-آس!سول؟..د!د.8-.ممني.قى02.ك!-لم-9!كاأ.+4

9"عد!لاءمة-؟:..!.!!!
7-لح00!-جأ+!،

"-،."؟..!:!-برقياس.."*حمبمإ.+س-

ءذ-"كا.حيمة..؟.-؟+..

خ.س!.غ"ب..!..!؟ف-/+!...7-!ك!7.دكا!-

!ف3.لا-+كا!؟-؟!ز-!.!.-في!!

مغ-ء(،،!+*:..+.ع!بئ..!!أ:!!!.."-.بر"--../

لا2-..+7:.-ف.بط!عث!،هـب!.!-1-دى-!قى/!!ب.بز.-+!:"ير!ج!..-:+/يم.لا"!خ.7لم..1.+000

..09خ(3!قيفي.0001:-.؟+.لأ!!++!9ص7ءك!ش!!.
لا!3!ت+"!!.كأ-ك!إز!جبئ.-ك!"!!جيم"ط"؟ت!2+ ..د..+..+ءج

!جح!.!ء!!.".؟!!،.!لا-!.كا+!م-د+

ء9ئمإ..هـ،دف!!-.!..+9.*-.ء..ة!"؟؟-:-

--:لىب!-+.،.".أ!2-+.س!؟.كا-،!!"؟.+.لا

..ش.صه!ص!!-؟قى+برتر.!!.+.+..+.!-؟!.-/ء./-

..09!-03"!؟.!!!+ول.ديئبزء!-:،09ب-شط!لمءفيس!س+-!ا.

كاس304002:في+دد.ص؟..بز!2.إ!د+.9++د؟كل!!"؟جلث!؟؟-سجص!كاقيبمى-!ح-؟.!كل!"

ال!مهوريحيونو!-نرساجورا3برامدحيةيرقىرهافيالثقافةوزارةؤرؤقىاعه-اءبعص
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الؤءش!-"!ضلمحأ!ما-فى.ميفىاالمختماكل

-لكن..براكساويهـسجنالسلطة.علىهيرونموسالقائدقيستوني"تشبللخلقوحماسةالتنفيذفيوعنادالرايفيجرأةذلكالى

تسدتحيليريدبمالمطالبة1حريةللثمسبعهدهافيا"تاحتالتيبراكساعملهبدأوؤد.العملفيالاشيءكلفيزهدمع،الثوريينحماسة

..للحريةرءزالىوطالبات،-االجامعةطلابمن(فرادهااكثراشقىمسرحيةفرقةنجنأليف

الجنة.منالصروج،)مسرصيةايضماالصبانالدكنوراخرجوؤدولم،والفهمالتوجبهسهلةخامامادةيديمهبيئضمنوبذلمك

"لعادلون1"ثم،الحكيملتوفيقإض-،اتعاونؤدكانوان،السابقة.نجاربهاحسبقسماتهاتتصلب

هـ4مسرحي!ةاولواخرج.القداصالمملثينمنالجيدةالعناصرمع

-..الهاوير!اتالممثلاتفاذا.الحكيمنوفق.تأليفمنبراكساجوارا

لاهـ-وترحمةكامواليرتاليفمن(الصادلود)مسرحيه(1)00.0
...-....نر.،ليراهـ"يفوقفيبرا!تمثواذاه،دئ"واصواتثابت4بقدمالمسرحعاىيرقفن

خاءذاعضاتج!معلحلمةوراحواوول!احتدىلعلملحزللملاييننىتراكىلمنظمةتالم!رلمحوهابرلمةوكان،المسرجبةابطالرحركةتمثلهوحسنالمخرجخيالبفضلالنص

...........10001لشخصيةخلهةهوالمم!-حنرالخيالوسعةبالذكاءلهشهدعمل.اكبر

الاليصر.عم..لكيبرلرووةالمل!تنادموصيفةمجردالمسرحيةاصلفيفهي"السركاتمة"

ايفى،نالشاعريتطوعاذ.طبيعتهعلىالامريجريائبدءفيكنب.للمسرحيةفهمهبحسبطورهالكنه.قراغهاساعاتفي

فوانوؤء.؟لكسيرديفهويكونالدوقعربةعاىقنبةلالقاءكالياببيفاكأصاجفيافكربداتعندما":(لمسرحيةعن؟لصبانرفيقالدكتور

دوبىوتدورااماا"مةاهذهتنفيذسبيلفيلاهبةحماسةالاتنانولىظهـرسعانولكن.فيها؟لكوميدياعناصرابرازالاولهعيكان،براكسا

اكوددوعدمبالث،تفتوصيهكاليلإيفالشاعرمعحبعلىكونفانهاامالهالهاررر!عمتاليالمراةهذهحياةفيالمماساةخطوظنيتبينتما

بسقاله:الاسفمنوتكتفي.حبالهفيسقطتكبيراثمركا

القنبلة؟القاءطلبتلم-دورامناكبراطلأمهـاكانتامراةكلماساةهيبراكسامأساةان"لا

نسهماندونألارهابيالعملعننتكلمانالممكنامن-كالياييفامراةكونهانسيانفىترغب(لتي؟لمراةمشهلةانها.العمليةطاقتها

رفيقوهو،فيدورفستيبانيصطدمالاثناءهذهوفي؟بالفعلفيهماردوكوثرمثلتوقد".تكونهانيمكنهالاشيئا..اخرشيئالتكون

لهويبديبالثاعريصطدم،جديدمنبالمخليةوالتحقالسجنمنفرعنحوريارليتانحينفي،انوثتهاعنتخلتالتيالمراـة،براكسادور

..والجمالالروعةفيايةالحياةانيرىاكصاعرانذاك،ازلرا،5تغازلؤكانت،انوثتهاعلىحافظتاتيالمراة..الوصيفةلورمثلت

الوب-"هوستيبانانحينفيالطغيانعلىيحقدورلكاجلومن،لبراكساالثانيالوجهقهي،الانثويةبطريقتهامنهموتتقربالجميع

فوقهوالذيالعرربلالحياةيحبلاحاقداله.للثورةالقاسييحلملموحيوير"ورقةسحر(المسرحيةعلىوجورهااضفىوبذلك

ينفذاندونيعودثم.القنبلةليلقيكاليايبيفويذهب..الحياة!بهاتكونانالحكيمتوفيق

ضميره.وأخويهابناهماطفلينالدوقعربةفيوجدالهذاك.مهمته-لامسرحيةالخاصفهمهرغم-انذاكرفيقالدكتوراستطاعوقد

المنظمةاعضاءليسنشيريعودوهو.بريئينطغلينقتلعلىيطاوءلا.السياسيينايديبينتتخبطالتيالدولةماساةيبرزان

غيرسبيلاسلكتاذاشرفهاتفقدالثورةانيرىفهوذلكفي.!.؟!..لا-!سس

قتلفعؤلدستساناما.دلكفيفوالوفدورآوتؤيده،ائساكية-.......+*بز:.ء؟..غ.+ت-.فيلمح!،.

.........ع.-.9.!!ح!"..

ناتعتزميومالثورةولان.جوعايموتونالاطفالمنكثيرالانالطفلين90000..!.+00،....+.2.

لكنللثورةمباحشيءكلان.العالمتسودسوفالاطفالتنسى!لأ!03!!.....+.......أ!.عإ.

سوف!بالهويعلنابشرفيناقصالاطفالقننلبانيرمرصكال!بايري!.!إ؟؟ء).!!..:".....::..+.خفييه!ثصشلا...!..!+ص+؟*

لنصسفالحمحعويشصر.الشرفعنانسلختاذافمماللثورة،*ضكر:*2:ة،2!نر.-.لم2!ء
،.......س!د:.-د!"".*د؟7+...++!به!ممم+بر،!3؟.؟.!!+..أ؟*ى!لمح!.لمع..طبم+..سروعخ!!.

ائفسهـ3معرضبنحياتهملكلمراطريناللو!(غت!بالويؤحلونالثورة.!+...س...؟؟س3!.لأد:لأشك!*-!....ة+-..+!+!-
..ح!؟"ب!!في::+بهم!د؟+جم!هبم".؟..!!.+-.!بم:3!مح!ب

للمراقبة.يومبنطيلة....ط!!د+د.دا.خد+..!+2..!ص+2؟!ا...سفيفي.!؟!

+-كف!!-+به!....++!..تد.:!

لكدط.اصرىمرهالكببرالدوقمروربموعدالنائرونو.بعلميومانيمر،!صولفيبئ.+في!يئلم++ء.

ع!ىالامر.)ملبانالمنظمةافرادمنقردلكلاتاحا؟ليومينهدين...!!؟*:د.ولك!!"+!.!:

رجلقتليعلىمالدمالهيعلممالشاعر.عملهخطورةويعركوجوهه...!بهلا.لإور+!!!.%-ح!..لا

امارديفهفوانوف،نالطغياالرجليمثلانهذ.لكنهيرخبتعلىموقفهلا.!!خ!..ير؟:س.!!.لا+-.خ!في8بروذللا

!هـعىالحزبفروعمناحرفرعالىنقلهويطلبو.بجبنقواهفتحور.:.دح!+نجي!9:؟....!غبر.؟قي!غء---،+.،4*حمض

فتحسىدورااما.عنهبدلاويتطوعبذلكالخليةرئيساننكوف.ف."..إ؟"%+-س!ق+أ.بخ!.!.!

ء-!نهالي!+كم7ة؟!ك!+حي3؟،.لا الناسسعةعلىيحبهابانوتتمئىكالياييفحبيبهات!دسوفبانها.!!.!!9،.،.+

شبابهاعلىوتتاسف..و(لحزبالعدليحبكمايحبهاانلااجمعبن،-2ئمأ!علأ-بننجي!قى؟آ!بخ:+"...+.

الثابتالحبهدا"لهاحبهعنيختلفلالهحبهابانومحسفالذاوي-؟.إ++2+.:!.!!يمت.!قي!ا؟-+

حبيبييا؟تذكر.والسجونالعدالةوبينبينهيتميزلاالليالجامد..-لأعإ.)+بز!عإ؟سعلأشش؟إ.يمبر+؟

ليسئثابد!ارشتافثمةئحنفنحنلولانفتأومنئمالاألعالمضلصيفاثسمنا.:.كمغ؟؟!بر+إ-.ت22في!*+بشأ7.ح!*؟ددإل!!!

هومابكلفرديهوماكلالثودينفسفييختلطوبذ!."لنا.."-.!.؟

فيكالياييفويذهب..مكانالثورينفسفيللانانيةليس.جماعي.بركسمسر-؟ةفيللملمكةزوج3د،رهيمثلوهوماويالعكرموسى

حوادثها.عرضالىبللمسرحية1تهحليلالى.نقصدلم)1(..(لمطاطيوجههملاءمحبوضوحوترى
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--حض.---ست!ت!
1!ضيىالؤطورءفيالمه!ما-فى!ر.!

السجن.وتودعهالشرطةعليهوتقبضالقنبلةفيلقيلشسبهحبهسبيل
غ--...؟2+09./0..+..:؟.+لا..:+:س.....-رالعفوويعدهالمنظمةسرعلىالشرطةرئيسيراودهالسجنوفي

07*سجم!؟+بل!حمما!ز،!!!!لا+!+د..!..+!....-+..:.صميرهتستثيرلكنها،الهدفلنفسالكبيرهالدوقةتا.نيثم،فيرفص

د؟.:..9......بئ.نمي!؟.....!!؟أ...أ...بهالحقتهالذيالادىيعفرلهابهحتىتزالوماجريمةعملهبانوتقئغه

...+.:!.:..003!!:00....لى...؟نسبيلقيوالقتلللاجرآمدفعوهحتىادوهلقد.وطبقشهاهي

-شع!...شغع،++."-ا.إ:ةغعبخ%/أ.."في.!!...س..كو!الاشاعاتفيشناقشونرفاقمه.محتمعنلرىالخامسالفصلوفي !."*!.+2ىفى.-..!!.ةا..--.....بطلمهموا!يرصىبراءلهعلى!حالمحط

.!!--ر!ء!كنر..بر.+

بانقبولهوعنلادوقةكالعادفمقابلةعنالشرطةمديرروجهاالتى

.+!+ب2برس.ا،-يرونلاحلكني،الانباءبصحةيشكونانهم.(لثوارباساريعترف

.نر..ميخس؟؟/بز4في؟..؟ةإ.++لأ؟.."ع!.؟وترىتحبهان..دور(حينفي.باروامهالالمبدئهثبالهعلىليرهانا

يريدمنيقابلانحمهمنفانذلكعداوقيما،يحونانيمكن!لانه

.*:.!...+*+:غني+!.غع!:.باستشهادهحريتهفاشترىبالمنظمةمرتبطاكانلقد.يسعاءماوبرفغل

؟،؟........4+!؟3.!:+!ور+؟-3:س%:.ا.3.+.+*.س!،.-.+++!.مكالهياخذبانمطالباحماسهمسترد(فوالوفيعودذلك؟ثئاءوفي

!!لا.+قي....بر+01.؟؟"،.-.لا.ج."ا؟..!+ش*7:.رر-+!.!+:...+..-.-...+.ستبانيدخلذلكالناءوفي.ببطولتهأعلىمعلاضربكاليابرج!لان

"..:.فني!..في!بما.حبئ!؟*...9..!++.ولد...2

102.لإ/تجعغعغش..غعغا.متنفجر.موتهيعنيانماخياننهوعدم.يخنلمكالياليفانمعلنا

.!.....-!...عغ"ترءننغع،؟..+93ثه..+!.!.. ..:لم.لا.رامقتوصعيرةكبيرةكلعنستيبانتسالولمصيدورااحزان

خ!....9!ول؟!فمواله.سعيداكانوفدبد!الهترىواحيرا..اعدامهعملية

لمير،.!ح!9".ء+0101..!+.ة..الحياةمعالسعادةرفضقددامماالموتمعالسعادةتلقى

..!:2...فيفيع!..-..نئكوفودطال!ستيعانمرة.دل!ن...ولاولالتالمةالمنالسةفىحقها +في.!،عغ.3.مى..العبلهرمي.يكورارمطالمهسدصلمباكيهلرلعيالعهايهومى

-!م،!.....يرممىبانالمنظمةكليس

..تشبهنيالانفانها،اقبل:ستيبان

..جورابراكساالملكةبدورق!بامهااثناءماردوكوثرللنأسحبكلتذيبمر(رةالىالشخصيةالاحزانتتحولوبذلك

*انهي..وحيدةامنيةسوى؟لثائرذفسفيتبقىو!.والحياة

وصوتهباستمرارتعملاناللتانويداهالحركةالكثيرتا،وعيناهالمعبر..سبيلهافييموتبانفكرتهصعيدالى.برتفع

كل..وفهمهاالنفسميةالحالاتتقمصفيومرونته(لنقي-الجهوري

المسسرحيرملأانه.الممثلينكبارمصط!الىبهيرقىاناستطاعذلك،الفروسي.الانسانيالجانبتمثلكالياييفالشاعرشخصيةان

؟نت:لهاقالحيندورافيصيحتهان.بحالاتهالمتفرجينويعديمعنىتمامافهموؤد.داووديعقوببتمثيلهاقاموقد.الثويةمن

لخاتمةانقاداكانت.السياطاثارليريهاقميصهوتمزلىقه.تحتقريننيالاطفالمنقرسا.بريئنا،هامساكان.تامهبعفويةفأداه،دوره

.لدورا(لموثروداعهب!ث،ليغتالكاليابيفذهبحينالثالثالفصل،بالعاطفةمليئادافئاصوز4كانا!طفالمنتحدثوحين.انفعلاذ؟

بطيء؟اردالفصلهذ؟ان؟ذا.بحيويننهالاولالفصلانقذوكذلكبقسلستيبانطالبهفحينهدفهاتعرفبخطىارررحعلىيتنقلوكان

كالياييفعاطفيةعلىا!عتراضفياجادتهفكانت..ذاتهحدفي.تعبيرخيراستنهـارءعنمعبراخطوتينتراجعالطفلين

ازمةخلقت؟لتيالمعواملمن،لهواحتقارهتجاههبرودتهواظهار.بيديهيستعينكانفانهالتعبيرعلىتساروهلاوجههقسماتانورغ"

واف-ليسستالازمةتلكانحينعلى.المنفرجذهنشغلتكسانلقد.يؤديهالذيالدورمرونةمنوزادذلكفينجحو؟د

..المخرجانتاجمنالتصرفتهذاانومع..الاصلفيالحدةبهذهحبعنثائراله.وادائهفهمهفياحسنوقد.وأخلاقياشاعرادوره

المسرحيينالممثليناحسنمنجعل!فائقةبراعةابدىؤلىالممثلهدافان:؟لكفيويرباقضه

يقدر.انويجبثروة؟نه.الشمانيالاقليمفيحذسهـاقلبهالعالممظالمملاتالذيالثوري:فيدوروفخيبانس

فيترغبالتيالمراةدورتمثل(لمسرجةفيانها:دولبوتدوراالحاكموندامما،للثورةمباحشيءكلانيرىفهوضغينةاو

تريداتيالمناضلةالمر؟ةوتمثل،المنظمةاعضاءبينالس!ميحلانجوعا،الاطفاليبموتونشاهدانهفيمبرروحقده.شيءكليستبيحون

تشساءـدالتيالمتولهةألانذىدوروتمثل،بشرفهاتحتفظانللثورةعلىتركتالتيبالسياطضربهعلى(حتجاجاتنتحررفيقتهوراى

ت!تالشخصيةعواطففاساحقة،فتشجعهحتفهالىيذهبحبيبهاالدورباداءؤاموؤد.للثورةالعابسالوجهانه.تمحى!آثاراظهره

ثائر،منالانسانيحولالذيالالموتمثل.المبدأمتطلباتضغطحين،الاولىاللحظةمنذالمسرجملأوقر.العكرماويموسىالممثل

نابعديهدمهانيريداله"علىحاقدثائرالىلشعبهحبهبسببمسأهـ4لتقريرالمناقشةاثناءوفي.احشقارنظرةكالياييفالىنظر

الانسة(لصبالدورهذاباداءوقامت.بسببهحياتهتهدمتوالحقد.بينالاحتقارتوزعهافيمرعبةموسىلهجةك!لتالطفليناغتيالى

الزين.فطمةرأواالذلنانكما.."ترفالشرف"صيحتهالمشاهدون.بنسىولن

وتجاربها.المسرحتهوىبتناانيص!ق؟نالقارىءعلىيصعبوقدزوجا.لا"يقولكانحينالمسرحعلىتبجحهفيكرونبراكسا

المتعدددورهاوتؤدي!وراشخصيةتتقمصاناستطاعتقد،قليلةفيه.،(،الحكومة

المعبرةوجههاقسماتان!لفنانمطلبوراءهليسبنجاحالجوانبكوقدالمشهدعمارحعيرةاحيانبريجعلهكانالوجوميدورهوطبيعة

صوتهاانكما.التعبيرفيوتشاركهاتقولهاكلمةكلمعتختلحكانتوجههاستطاعوقد.جميعاالممثلينشخصياتعلىشخصيتهطغت
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1!ضبيالؤطررفىا!عل!أ!ما-فى
كانورثص!دلى3ففي.جميلاكانالمسرحعاىالمألمينوتوريع.وانسجاموالحد،عثالهامسةالعذوبةبينيتراوحفكانالطبقاتمحتلفيحوي

كأ.ج!ومن.بالحيويةدافقاالمسرحجعلمما(مكنتهـميغيرونالممثلونكاشدورهافهمتوؤد.فجعالمتوالصراخالملتاع(لنداءوبينالعادي

ديكوراتبجمالادهشناالذيالفئاناسماعيلنعيمفانالديكورالوؤتيجدلاحبامنهـمو(حدا.نحبوكعاشقة،للجميعاختهي

منطرفيالرابعالفصلديكورفيالمرةهذهكثيرايروفقلمبراكساتنسلان(لثالث(لفصلفياستطاعتؤد.ليتحقق(لكافي

وكذلك.ينبغيممااكثرققيراجاءفقدالبيتمئظراما.القلعة!نالحديثالىوال!ورةالث!سبمحبةءنالحديثمنبرساقة

ناقراناوقد.ايضاالرابعالفصلفيهـوماانجحكان،التنوير...الجماعةماساةخلالمنعذابهاتظهرانوؤ(روت.الخاصحبها

(فتصرتوالازياء!!نسمعهالملكنئا،الواديحلمى.نأليفمنالموسيقىؤ-حب!صاسبتهالكن،المؤثرةالمضاظرمنلكالياريفوداعهاروشهدوكان

دتر-السوادبهـيرؤافاجاءوؤد(ماردوكوثر)الدوؤةثوبعلىالقنبلةلصوتسماعهاعند!ثرااكثرتبدوجعلتهامأساةتمثلانها

التذعروتصف!يفاتالجميلةالازياءبدتوؤد..تطيروىئهاماردوكوثرفببم.ؤتلناهنحن:تنفحروهي

والموسيقىوا!رياءالديكوراطالقائلورقلحتى(براكسا)مسرحيةفيوبسينالحبيبؤقدمأساةبينيترددتعيبراتحملصيحتهاكانت

يوجدفلاالمسرحيةهدهفياورا.التمثيلو(لاضاتثهيلطغ!ةقطءابااخزنثياببدتحينالخامسىالفصلفياما.المئمروعبنجاحالفرح

..االاالاسىمنظلاالجمهورعلىمنظرهاالقىفقد.البالكاسفةكئيبة

المسرحببةنجاحفيكثيراتوثرولاالجهدمنتنتقصلاهناتبضعهاكطياةالمسرحسيدةظلتوقد.غريبانصر؟لامسرحيةتنتئىجعلها

موسسعداما-(لاولالفصلفيبا!يقءالممثلين.نعجيلجملتهامنافىساني.تأثيرهاكاملللمسرعحيةتعطيانفيوافلعتا!خامسالفصل

بالعربيةتمثللمسرحية1لانالالقاءفيالكتيرةوالاخطاء.العكرماوينادبةوتنتحبكالياييفمصرعتتخيلوهيبشفتيهاالجمهورتعلقلقد

الاستاذترجمهاالتياللغةبجمالننوهانهنايفوتناولا.الفصببحةوتمضى..يانك؟سر.دوراياسيري..دوراياسيري:وحدتها

وؤد.المسرحي!ة(تعريب)مسألهايضاوهناك..شويرياميلآخوكانني:اننكوفلهاؤالاذاخى،شنقامصرعهتخيلاتهاعنفي

دصشالاغتيالحادثةواتخاذ،الاسماءتبديلعلىذلكاؤتصرللاخا،بربمونمرمذ؟قأي:تتساءلوهيو؟لانينبالدمعانفجرتدور(يا

؟3ثورةقبلوقعتالمسرحيةحوادثانعلىوالنص(الكبيرالباشا)التفاصيلكلعنبحدينهنحليلهاوشفىستيبانعادفاذا..احيانا

وؤعكانوانعليهاللمخرحسلطانلاالتعريبمسألة؟نواظن.تموزاليمةسوداءظلالاالقتودموعونثيبمبصيصةالحائطعلىآرتمت

علىاخذوقد.المسرحيةجومعتد؟مااكثرالاجنبيةالالممماء..(لمسرحعلى

نئسرااخليعنالكيشهمعبالععرينعطغتصهعدهبطللحولسةببلحامس!كجيثةإلمخنميعانيهعناكلوبحسبها.مثلهتتوقعنفسهاهيتكنلمنجاحافطمةنجحتلقد

.....ويكفيها.تعمىانكادتحىوجهدباخلاصدورهالعبتانهافخرا

.كهذهذهنيةمسرحيةومع،واحدةمرة-شدو،دوروس،الخبرةلمج!موسىامام-ى4ثبتتطال!ثخمةقوةمنلهاكانالتيالوصبةانها.

اولا،السوري.للمسرعانطلاقنقطةالمسرحيةءـتهمننجعل(ننستطيع-!تيبتعوكادالمسرجملأالذي(سبببان)ماويالعي

انسانية.وافاقجديةاعمالنحوالعربيالمسرحتطويرفيوقفزةم؟هلاتهالىبالاضاقة،دورهفيلحاماعشرينخبرةواضعاالممثلين

علسىالقوميالمسرحوفرقةالصبانرفب!الدكشوراهنيءاننيووجهقويصوتمنالجسديةومؤهلاتهواحساسمهممنالنفسية

الآسنة.حياتناصدأمناحرجت!ئااتيالمسرحيةالفرؤةهذهنشوءفىالناثئةالممثلةهذءوؤفتفقدذلكومع.الاشكال2كليتخذمطاطي

منبدلاالحربرالعمللفرفتهاتممحانالثقافةوزارةطىواتمنى.معجببشكلدورهاوادتوجهـ"

وكنت.الرسميةالدممواتاطارفيمحصورةحفلاتهاتبقىان

.1101!..،..1.11.0.1الاعفاءانسجامعلىرجافورالذيالمنظمةرئيس:اننكوفبوديس مرح!ريدلكسياحرينصحرجينعمالعنلعدترود

.001ور...وربدورهقاموقد.الطارئةللمواقفالحاولويتخذالقراراتوينفذ
0حرىسالبهيهبسمولبم

متصلبةوجههؤسماتانمشهـلة.الاداءمتوسطفكانغزالةابويعقوب

صبحيالدينمحيي-دمشقحينالخامسالفصلفيفشللذلدالمناسبةالهيئةاتخاذعلىتعينهلا

تماما.موؤفهتمثلؤدكانوان.لدور،حنانهيظهرانعليهكان

-55!ثم..التنفيذساعةؤواهتخور؟لذيالثائر:فوانوف؟لكسي
ؤنوم.عمرمثلهوؤد،كالياييفدفاعيقرأحين"شجاعتيستعيد

ع!ىؤدرتهاناو..تمامادورهيفهملمعمراناؤولانواخشى

...يةالعردروبيراقبوكأنه.حركاتهمنبالكيريقنعنالمفهو.محدودةالتمثيد

.دورهفييسرسلانمنبد!نفسه

ا!بالرائعةالروابركأهذهمنالانمنذنسمختكاحجزت!اوقد.كاليا.يف(يمانمنتفتجاءتاك!الكيبرةالدوقة

.اهـيالارلىتقرياءلكبر(تم!ثيلفاجادت(اكسابر)بطةماردوكوثر

والبم!مةكالياييفالىتنظرحينبالبكاءمثلتهماتحملهمااللذينوالوجهين

سارتر،بولجارالماييوالروائيا!فيدوفثنبها..الغفران!لىحملته(نبعدعنهتنيححينالصفراء

*

...بهـاقىيباا!!ابداروررصلرها؟لم!رجخيالتطاع؟لىوقد،ناجحةالمسرحيةفيالعامةالحركةكانت

نا.النصاصلفيموجودةتكنلمدؤائقل!حظوحركاتيحترعان

ذلك،تلافىالصبانالدكتورلمكنالتمثيلصعبكاموذهئيمسرح

1خي!ههي5!ه!!هح!ه!ه!وتألسففيتواكبحركالهمجعلتالممثلينعلىسيطرتهثدةانكما
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9!ضيىالؤطىفىفىالمحقاالنهمقاعلى

الملإوعة،القصصيةالمجموعاتاعتبارنافيوضعنالوحتي،(لمنشورالجنوبيصمالاقل

مجموعشبة.قصعىعصغالمكتابةوتفابرزتلام!خمومحموولم!مجرفحمودوليمومحمدالدينمحييالادابلمراسل

جوركيعلىتتلمذو(ممن،بالواقعيينانفسهماسمواالذينالشبانمن

ارتباطاالنضمارعبرجلمرنبطةقصصالنافقدموا،المرجمةاعمالهص!ل

الارتباطتعالاةخلالالواقعيةابراز،ذلكمنهدفهموكان.ضخماالعربيةوالقصةحنفيالدكتور

الفقراءتصوير،يعنيدلكوكان،وا(راقباللأحظواوالمرئنبالموجود

..و!كذا...الموظفينوصغار،الكنجةوطبقة،والفلاحيئاممالواويجرموا،الادباءموايجرانحقهممنان/ورتؤ!ونالمدكاترةبعض

غيربنقاوةتميزالذيادريس)وسف،الانجاهلهذاالاولالممثلوكمانواقعنارفسحقلهمتخولالقابهمانيعنقدونلانهم،والنهضةالمفكر

جمهوريات"وبفة"حبؤمة))فيبرزكما،لأواؤحمقازررفهم،عاديرةوالرواقيواشعرالقعةاناعلانوحقبل،وسحقه،وتهديمه،الادبي

الىيفطنوافلميسادربيولفمباشرة!ثرواالذيناما."فرصأتهذافيالوحدةمصادرهمانوالمصيبة،العربيعا!افيموجودةغير

قاتصورو؟بل،"فعيةخادمبصودة!وسفا!رهالذي"الواقع))ومجلاتوالجمهوبىبةالاخبارجريدةفيةالصادرالنتفرصدهوالحكم

وكسثواالفنفقدوافقد...1!وا،فقطذاتهاجلمنموجودالمواقع.!والمجلةوالادبالش!هر

شكلفك!كأيبوها!وحاولوا،الواقعرمط!-فيواحدةمرة،الثقافيمحالمناعلى(يها!ى)المذكوروروالدكاترة

الكتابهـ؟لاءفمعظم.ساخرةاوبائسةمنافر،الاع!تياديةاعباءهمخلالهممارسين،المامبقيةيذتفونثم،الموسم

،الارضوتعب،واحزانه،الفلاحهمومي!حملون،الممريالريفمنلانه،العربيالعالمفيموجودغهرالنقدانايقرراحدهمفيطلع

(لتغذيةوبؤس،الريومشاكل،الغيوموسواد،الشمسواتذرافىثالحديالعرويالفكرانليعلناخرويطلع،الغربعنكاملةسرقات

الرجلعبء،واحدةوبعبارة،والخوف،والامل..الجهلومرارة..وهكذا..الاوروجمبماالادبمنواصلكلنرصنالىبحاجة

وبر،الشروقاي(لرحمنعبدفيهؤلاءووجد..الارضالىالمرتبطدكأصراوسماهذابرز،الفجائية(الطلوعات)هذهسلسلةوفي

ويبدأون،يولهونهـ!ممتازةانصابا،يسادرويروسف،ا!خميسيالرحمنمااوللانقبل،تنيئامننقراوللم،الذيحنفيابراهيمهوجرب

:الشبابالك؟ابمجموعاتصدرتو!ذا،بتقلميدهااعمالهم،الادببابفي،وتيفهاالعريةالقصةعلى؟لهجومهذاكانكبه

..منصورانيسعليهيشرفوالذي،بارالاصبجرإهـة

الاخطاءنفستحمل،وغيرهممنيبوف،روقوالطوخينوحاحمدع،المزعجالرأيهذاليناقتس،زكيكمالاحمدالدكنوروتصدى

الفني،العملوشكللمحتوى(لخاطىءالفهمسقهـممنفيهاوقعالتبم(نوقرر،حنفيالدكتورتضبكةفيواقع،لمسةاولمن،بهواذا

..الفئاننظروجهةمنللواؤعالخاطيءو(لفهم..تماماميتةالعربيةالقصة

الثقافةوذنسى،الفنعناصرمنعنصراهمالموهبةاندائمانظننحن،هوائيمزاجاملاها،سريرهةنزوةبتأثبر،سيعةزوبعةاثيرتوهكذا

صقلطريقتهوبالناني،العارهمالىنفسهاالفةانر؟يةبصقلتقومالتيعلىبالموتث!الحكهذاعلىبالموافقة،ايضاسريعااخض"هـتثم

دضشرالمحفاحدى-نادروذلك-تجازفانوما،وتقوومهاالفنية..العربية(لقصة

فيكلهوقتهويرمضي،القراءةءنهويتوقفحتى،الشبانلاحدقصة

اوروبا-كأإبانونا!،الوجدالمصقل!وذلكانظانا..الك!بةمئاقشعة.فحتمللا،الاخبارجريدةفيالادب.اصيةباننقولىوقد

الاتصحيحاليستالمقراعةلان،يكنبونممااكثريقراون-اس!ئثاءبدوناتبرير!ردلكقولنا،ولكنللمساحةمراءاةالقضيةاطراففيمطولة

..الكونالىالانارنظرةدائما.الهصيرينمقاليهفيحنفيالدكتورعليهدلالذيالفكريللسقوط

ن(بدونبالموتعليهاوحكمالعربيةالقصةهاجمالاول(لمقالفف!بما

ئتسبماماذاتي!ةاموا!بهمعلىالشبانهدءاءت!مادقان،وادنالمقالوفي،القتلهذاالسبابويروضحفكرتهيناقشانوبدونررررسها

موظفيوعن،العاطلينوعن،الريفعنريبورتاجيةصوراالالنا..(بالخطافين)ونعتهملهتصدواالذينهاجمالثاني

..التافهينالحكومة

ارالاص:وجريدةمنصوروانيسلحفنيبالنسبةالقضيةواز"هـت

الجمهوروابتعاد،(ل!ننابةعناعلامهبتوؤف،التيارهذادالتولمالمحتم،تالعددفيالجريدةتسمحوسوف..والنهضةوالمفكروالقراء

تبرر،جبى!!ةمعجزةانتظارواثروا،الشبانالقصةكننابىمكتدمه!ا!ةبدون،ينكرهوان،!هالعربياررهر،هاجماناخر!!ءةور

وافوكلئراوجويسكجيمسفخمةمعجزة..الطينمن-قادربقدرة-..احمرمنديلاالثوريهاجمكما..تفكيربدونبل،نق!ية

..جيداندريه

،/يخاطبونالكليةمدرجاتفي،دائماانفسهميطنونانهمالدكاترةآفة

حنفي،المدكتوراعصابتتحملولم،والصمتالانتظارفترةوطالتولأ،عليهاوالموافقةالاحكاملقبولومستعدين،العقولصغارتلامذة

..العربيقاتن!رالقصةماتتفيناخصرختهواعلنيفصرانناسنجر،فيعتقدةالدكاقرءكلـؤلاصنفمن،حنفي؟ورالدلماظن

حاثهلكئا،يتةالجنوبيالاقيمفيالقصةبانقال!ركانولوالقراءيحاسبايضااظنهولا،المغاليةبكلمتهالقىلانهطائعينخلفه

(101لا....101،والمطالبةالوقوفمنبدفلاواذن.اصبعهمنلاشارةيستجيبونتلامذة
وصعيراوحيدو!راليس،وارتهىماتالديلان،العولهدىع

شيانكتابمواهبتؤسسالننالواعيةالدفعةقوةفيموتهي؟ثرلم..وبلاعتدالا!بوبالالد،وبالعقلانية،بادفسير

النقاشووجد،النجاابوالمعاطيوابو،فياضسليمانمنلآخرين؟!العربيالشرقفيتموتالقصيرةالقصةانصحيحهل

..واخرينهلساوغالب،مكاويالفقاروعبد،الشارونيويوسفالاقلب-،جرا!هـومجلاتفيالقصةهذهمصادرالىالتفتنااننالو

للواقعيسة،السطحيالمةهومالايس،انتهىالذيالرافدهداهـبروىلانوذلد.بقدرالمتطرفر(يهفيالدكنوروافقنا،الجنوبي
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!ئرد1لوءلىلا1فى.!ما!!ا!!ما.طىا

اكفهادزالوما،الداخلمنوتنخبهتمتصهوالملاهيالمقاهيلانالاجتماعيةوالعلاقات،الخارجيالعالمعنوالمبانترالسطحيو(لضهبير

علىمضيغاء--كأ.بالصدورتجازفا!تيالقصصيةالمجموعاتعنصامتينا!قصةموت/بعيالدكتورانالمصيبةولغن..فقطاليهامنطولىا

اما..الانيكو?خوخ*ويمالىمرتكعهالنااعوسكوت،المصاعبهذهكنأاوعجماابعيايببعوهل-اسألهوانا،جمعيعالعربيالعالمفي

لم-!تاسماءهم!ن،از؟اجهمتقبلإدبيةمرلة"يفما،الشباباكقادحصرييعتبرالذينهؤلاءمنلواصدمكتوباشيئاقرأتهل:-دهشة

.؟!)1(.ؤئؤا..واذن..معروأةواثماناعيرايعتبرانما،العربيعالمناديالقصةكتامعلكهبحصرا،لهم

خطامنف،القصعميؤكرناير؟لف،للكايكو!سعككبيرةدائرةعناكان.مكاعتامرزكرنا.لنةار1(لهاديعبع.الكساهبجامب:؟رتي3ذامن

محاممءسع!بأوفير،ؤبميعأالد؟ئرةفيطرايهمنروءهناخلا،صكيرنقومهاسويهب.عزامسميرة.البأاالرحمنعبع.ششبابوعادهي.صفحؤم

قعرشميءالىيئتمهبلالانع،"يتد(علانثم،الكهوهذافصهبالاكلاق.الراسشريف.السباعبمفاهلاأب.العحأايالمسلامعبع.اعريس

..ذاتواحببادناوالىظروأناوالىومبودناالىينهعيماسميه.بةهماعيشوأي.؟لعينمحييصباح.نورمبالماهيعبد

في(لمرأمورةكالقصلان،العربببكأئقصكلمكيان(يضاصصيحوغير.اصبوهكالنوظذو.زرزورفارهع.جبراابراهيمجبرا.حورانية

الاصكأزضهـ*انثال!ثأصحرحوةير.ضعيأكزالتماالبينوبيالاابأيأ!؟رؤاعجأياسيمأ.الابويونس

و!ج.سيءالمنشورلانرالنضبنفسهالاقليمفيالعريبة!ء،اور،زينالقماصينهو!ءلاحدمنفردافنياعملافرأتهل

(يدكأررءبوفهـو،والصايامبالصتكا"أ.صههحنجرذلنهاكنمفيوبالموت.؟!الدكأرستدمبيابالموت(العرييو)الاصذعلى

تار-كيفجيداتعرفإبةجرصفحاتعلى،زوبعةةؤلزوأبغ.؟ا.جميعا؟لثربي؟لعالم

داهأد(لدزهأذهمييالأاعراالاهيمقالكأمةفبرمرهلعها،عأيهااعتمدتاكيمصادركفأرلن

وازا،الرحهنعبدجياي،ءالمسلجريدةصفهـحاتعلى!اقش!ا)11ولم،العرجميالعا"فيالفكرعاصمةهيالقاهرةبانتعلنالتي

م!!الااكتباكدولم،!والاوروبيالعربرالثعرفيالرمزق!ةمنلغاتدمعيان،واحدةدقكلة..مرةواحدمرةنفسكلكتسول

..قىالمصر!هذدرفضلبوطل،لتحرير1رئيىتدخلحش،ول!رال!ليتشنى،الاديباو،سدابهامةاربيةمجلةلمراجعة،صغير؟
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